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ا املمعوقات ر التطو برامج ونية لك ب التد منصات رستخدام

املعلمات نظر ة وج من شة ب بمحافظة بو ال ب التد يبمراكز   ر
ي القر صا محمد ي،١عيدة القحطا عايض   ٢محمد

التعليم، تقنيات بيةقسم ال شةجامعة،لية السعوديةب ية العر اململكة ،.  
  com.gmail@h1430soso:  الرئیسلبرید االلكتروني للباحثا١

  مستخلص
جــة د عــن الكــشف ــ إ اســة الد رــدفت ــمعوقــاتر ونيــة لك ب التــد منــصات راســتخدام

املعلمــــات، نظــــر ــــة وج مــــن ــــشة ب محافظــــة ــــ بــــو ال ب التــــد بمراكــــز ــــ امل ر التطــــو يبــــرامج ر

أد تطبيــــــق وتــــــم ، املــــــس الوصــــــفي املــــــن اســــــتخدم اســــــة الد ــــــداف أ ولتحقيــــــق
ُ

اســــــةر الد راة

بانة( ــشة) اسـ ب ملحافظـة عـة التا س املـدا ـ املعلمـات مـن اسـة الد ملجتمـع ممثلـة عينـة ـ رع ر

ا عــدد أن٥٠٩بلـغ ــ إ اسـة الد نتــائج توصــلت وقــد ةرمعلمــة، ــشر ال املعوقــات جــة د رإجمــا

الال ب التــــد بمراكـــز للمعلمــــات ـــ امل ر التطــــو بـــرامج ــــ ونيـــة لك املنــــصات يبــــورســـتخدم

ـــــــشة ب جـــــــةبمحافظـــــــة بد ة"رـــــــان ـــــــ ه" كب مقـــــــدا ي حـــــــسا جـــــــة)٣.٤٣(ربمتوســـــــط د وإجمـــــــا ر،

بمراكـــزاملعوقـــات للمعلمـــات ـــ امل ر التطـــو بـــرامج ـــ ونيـــة لك املنـــصات الســـتخدم ـــة ردا

جـــــة بد ـــــان ـــــشة ب بمحافظـــــة بـــــو ال ب رالتـــــد ة"ير ـــــ ه" كب مقـــــدا ي حـــــسا ،)٣.٤٧(ربمتوســـــط

املعوقـــــ جـــــة د ـــــروإجمـــــا امل ر التطـــــو بـــــرامج ـــــ ونيـــــة لك املنـــــصات الســـــتخدم التقنيـــــة ات

جــــة بد ــــان ــــشة ب بمحافظــــة بــــو ال ب التــــد بمراكــــز رللمعلمــــات ة"ير ــــ ي" كب حــــسا بمتوســــط

ه أنـــــــھ)٣.٩٢(رمقـــــــدا ـــــــ إ أيـــــــضا النتـــــــائج ت أشـــــــا كمـــــــا ،
ً

نر بــــــــ إحـــــــصائيا دالـــــــة ق فـــــــر توجـــــــد ال
ً

و

كــال ــ العينــة أفــراد اســتجابات متوســطات
ً

والتقنيــةمــ ــة، دا و ة، ــشر ال املعوقــات ّن ّ ّ ّ ىعــزرّ
ُ

و التخــصص ــ ونيــةملتغ لك املنـــصات ــ ع ــ امل ر التطـــو بــرامج تعـــدد أشـــا كمــا ـــل، رواملؤ

الداللـــة مــستو عنـــد إحــصائيا دالــة ق فـــر توجــد أنـــھ ــ إ ىالنتــائج
ً

متوســـطات) =0.05(و ن بــ

ــ العينــة أفــراد املعوقــاتاســتجابات مــن ّكــال ً
والتقنيــة ــة، دا و ة، ــشر ّال ّ ّ عــددرّ ــ ملتغ ىعــز

ُ

فئة لصا ة ا من"سنوات فئـة"سنوات١٠أك لـصا العمـل طبيعـة ومتغ مـشرفة"،

ـة و ـ"تر و ـا، م أ توصـيات عـدة تقــديم تـم اسـة الد نتــائج تـوف: رضـوء ميــة بأ تــد رمنـصة

ميــة وأ ، بـــو ال ب التـــد بمراكـــز خاصـــة ونيــة يإلك اســـتخدامر ـــ ع املعلمـــات ب وتـــد رتوجيـــھ

بـــــو ال ب التـــــد بمراكـــــز للمعلمـــــات ـــــ امل ر التطـــــو بـــــرامج ـــــ ونيـــــة لك ب التـــــد يمنـــــصات ر ر

خـــاص، ل ميـــةـــش بوأ التـــد منـــصات اســـتخدام لتعمـــيم ـــة املطلو امج ـــ وال ـــزة ج رتـــوف

مر داخـــل واملعلمــات ن للمعلمــ ـــ امل ر التطــو بـــرامج ــ ونيــة كمـــالك ، بــو ال ب التـــد ياكــز ر

البحثية حات املق من عددا اسة الد قدمت
ُ

  .ر

املفتاحية لمات ، :ال امل ر التطو برامج ونية، لك ب التد    .معوقاترمنصات
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Obstacles of Using Electronic Training Platforms in Professional 
Development Programs in Educational Training Centers in Bisha 

Governorate from the Viewpoints of Teachers 
Aida Muhammad Salih Al-Qarni, Muhammad Ayed Al-Qahtani2 

College of Education, University of Bisha, KSA. 
1Corresponding author E-mail: soso1430h@gmail.com 
ABSTRACT 
The study aimed to reveal the obstacles of using electronic training platforms in 
professional development programs in educational training centers in Bisha 
governorate from the teachers’ viewpoint To achieve the objectives of the study, a 
descriptive survey approach was used. The study instruments included a 
questionnaire which was administered to a representative sample of the target 
population (509 female teachers). The results of the study concluded that the level of 
human obstacles to using electronic platforms in the professional development 
programs for female teachers in educational training centers in Bisha governorate 
was high with a mean of (3.43). The level of administrative obstacles to using 
electronic platforms in the professional development programs for female teachers in 
educational training centers in the governorate of Bisha was high, with a mean of 
(3.47), and the level of technical obstacles concerning using electronic platforms in 
the professional development programs for female teachers in the educational 
training centers in Bisha governorate was high with a mean of (3.92). The results 
also indicated that there were no statistically significant differences between the 
means of the responses of the sample members in each of the human, administrative 
and technical obstacles due to the variable of specialization, the number of 
professional development programs through electronic platforms and the 
qualification, and the results also indicated that there were statistically significant 
differences at the level of significance ( = 0.05) between the means of the 
responses of the sample members in each of the human, administrative and technical 
obstacles attributed to the variable of years of experience in favor of the category 
"more than 10 years", and the variable of the nature of work in favor of the category 
of "educational supervisor". The study recommended providing an electronic training 
platform for educational training centers, directing and training teachers to use 
electronic training platforms in professional development programs for female 
teachers in educational training centers in particular, and the importance of providing 
the devices and programs required to generalize the use of electronic training 
platforms. In the professional development programs for male and female teachers 
within educational training centers, the study also made a number of research 
suggestions. 
Keywords: Electronic Training Platforms, Professional Development Programs, 
Obstacles. 
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  :مقدمة
ا والتقـــــدم ـــــ املعر نفجــــــار و العوملـــــة عـــــصر ــــــ العـــــالم املعلومــــــاتيواجـــــھ تقنيـــــة ـــــ ائــــــل ل

ل ـــش القطاعـــات افـــة ـــ التحـــديات مـــن جملـــة عامليـــا، املنافـــسة نحـــو تجـــاه و تـــصاالت و
ً

تلــك أدت وقــد أمــھ، أي تــأخر او تقــدم عــن مــسئوال بــصفتھ خــاص ل ــش التعلــيم وقطــاع عــام
ً

ـستل ممـا فـراد، ـا مع يتعامـل ـ ال يم املفا من كث غي إ ات ـالتغ النظـر إعـادة زم

التعليميـــــة املؤســـــسات ـــــ املتبعـــــة والتعلـــــيم ب التـــــد نيـــــا. رأســــاليب م إعـــــدادا املعلـــــم فإعـــــداد
ً ً

املعلـــم يكـــو ـــ ح ، ـــ التغي ع الـــسر العـــصر ـــذا ـــ ـــ أسا ومطلـــب امـــا أمـــرا أصـــبح نســـليما
ً ً ً

التكنولو ات التطــــــــــو مــــــــــع متماشــــــــــيا وفاعليــــــــــة بكفــــــــــاءة ــــــــة املناطــ ه أدوا أداء ــــــــــ ع رقــــــــــادر
ً

جيــــــــــةر

العصر ذا عة سا امل ات   . روالتغي

نز بـــا مــار مـــن ـــل روتؤكــد ـــ),Mary 2011(ي و وال كأحـــد)٢٠٠٦(، ب التـــد ميـــة أ ــ ع ر،

التعليم مخرجات ع ينعكس بما أداءه جودة فع أجل من للمعلم امل ر التطو   .رأوعية

التعليميـة التنميـة لعمليـة ـ سا املحرك عد ب التد أن خاللـھركما مـن إذ املجتمـع، ـ

العمليـــــــة ـــــــ للمعلـــــــم ـــــــ امل املـــــــستو فـــــــع و التعلـــــــيم، ـــــــ نتاجيـــــــة افيـــــــة ال تحقيـــــــق ىيمكـــــــن ر

ة ضــر أصــبح ب التــد أن مــا و رالتعليميــة، اضــر-ور ا الوقــت عة-ــ الــسر ات ــ التغ ا تفرضــ

يحتــــ ـــو ف إذن التعليميــــة؛ العمليـــة عناصــــر ـــم أ مــــن املعلـــم أن مــــا و إعــــدادواملتالحقـــة، ـــ إ اج

بــــھ، يقــــوم أن ــــ ب ي الــــذي الــــدو مــــع ناســــب ي دمــــة ا أثنــــاء ب وتــــد يــــل وتأ رجيــــد خليـــــل،(ر

ص٢٠١٧   .)١٢٥م،

تحـــــوال دت شـــــ املاضـــــية الـــــسنوات أن مالحظـــــة يمكنـــــھ ب التـــــد وطـــــر ألســـــاليب والراصـــــد
ً

ر ق

ا تواجـد ـ ع عتمـد الـذي ب للتـد التقليـدي املـدخل ع امل ال عتماد من جيا رتد ر
ً

ب رملـد

م أنفــس ن املتــد ــ ع عتمــد ــ ال ة املتطــو ــات التوج ــ إ ب، التــد قاعــات داخــل ب رواملتــد ر رر

املناسـب، والـزمن ـان امل ـ عـد عـن عليـھ ب التد يراد ما ُلتلقي ،(ر عاشـو ـ ص٢٠١٣رنيل م،

١٨(. 

حظـ نالـت ـ ال ساليب كأحد ي و لك ب التد و ظ إ نت ن شار ان أدى روقد مـنر ا
ً

مجـــال ـــ نــت ن شـــبكة ــا وفر ـــ ال ائلــة ال انـــات م مـــن فــادة خـــالل مــن ـــ التق رالتطــو

ات الــــشب ــــ ع ــــي و لك ب التــــد و الذكيــــة ــــزة ج ــــ ع ب التــــد ــــا وم ب، والتــــد رالتعلــــيم ر ر

نـــــت ن ـــــ ع ـــــي و لك ب التـــــد إيجابيـــــة ـــــ إ اســـــات الد مـــــن عديـــــد ت أشـــــا اذ رواملنـــــصات، ر ر

ــو خ اســة د مثــل ونيــة، لك واملنــصات الذكيــة ــزة يج صــا)٢٠١٩(ر اســة ود ؛)٢٠١٨(ر؛

مــــصطفى اســــة الرشــــيدي) ٢٠١٧(رود اســــة ود ســــامليتو)٢٠١٦(ر؛ اســــة ود ؛(Slameto,2014)ر؛

ي وفــو وجايكومــار رامانيان باالســو اسـة  ,Balasubramanian & Jaykumar  and Fukey)رود

ــــــــــ (2014 ا اســـــــــة ود شــــــــــايوت)٢٠١٣(ر؛ ن اشـــــــــو و انــــــــــت و اســـــــــة ود ر؛  ,Worant)ور
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Pachoen,chaiyot, 2011).   

التقليديـــة، الفـــصو ثقافــة ـــ ع تقــ جديـــدة ئــة ب املتنقـــل ــي و لك ب التـــد قــدم لو ر ُ

ن املتـــــد ن بــــ والتفاعــــل يائيـــــة الف العالقــــات طبيعــــة مـــــن ــــ غ و جديــــدة، ـــــشطة أ يقــــدم ركمــــا

التد العملية وعناصر ن ية،رواملد س،(ر   ).٢٠١١،١٤٩خم

ــ عملي ــ ونيــة لك املنــصات اســتخدام ميــة أ ــ إ اســات الد مــن عديــد نتــائج ت روأشــا ر

اســــــة د مثـــــل ــــــي و لك والتعلـــــيم ب رالتـــــد ـــــ: ر صـــــا) ٢٠١٨(يخ اســــــة اســــــة) ٢٠١٨(رود رود

وطوابلــــــــــــــة)٢٠١٧(دشـــــــــــــ وكراســــــــــــــنة ــــــــــــــ الع اســــــــــــــة ود ي؛ وعبــــــــــــــد)٢٠١٨(ر غــــــــــــــالب اســــــــــــــة ود ر؛

ف مــــصطفى) ٢٠١٩(ؤالـــر اســـة ود التقنيــــات)٢٠١٧(ر؛ أحـــد ونيـــة لك املنــــصات عـــد حيـــث ؛

التعـــــاو ـــــ ع ـــــساعد اجتماعيـــــة عليميــــة آمنـــــة ئـــــة ب تـــــوف ــــا خالل مـــــن يمكـــــن ـــــ ال ــــة بو نال

م، تقــــــدم تقيــــــيم و ــــــم ودعم ن املتعلمــــــ بــــــع وت الرقمــــــي التعليمــــــي املحتــــــو وتبــــــادل تــــــصال ىو

ن بــ ونيـة لك املنــصة الــتعلموتجمـع ة إدا ونظـم بــوك س الفــ شـبكة  LMS(Learningرمزايــا

Management System)ب الو أدوات ع عتمد و شاركية٠.٢، وال التفاعلية يح ت   .ال

للمعلــم، ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام ميــة أ ز ــ ت ركمــا

مــــس ــــادة ــــ م ــــس أدوات مــــن تــــوفره مــــا خــــالل ن،زمــــن املتــــد ن بــــ ك ــــشا وال التفاعــــل رتو ر ى

ي، التعاو والعمل التعلم نحو م دافعي من   ).(Weingardt, 2004وترفع

العامــــــــة ات ــــــــا امل تنميــــــــة ــــــــ ع الــــــــسعودية يــــــــة العر باململكــــــــة التعلــــــــيم ة ا و حرصــــــــت روقــــــــد ر ز

حقـــق و ديثـــة ا املتطلبـــات ـــة مواج مـــن م يمكـــ بمـــا املجـــاالت، مختلـــف ـــ ـــا ألبنا اصــة وا

الـــوط التحـــو ة مبـــاد التعلـــيم ة ا و إطـــالق ـــ ذلـــك ـــر يظ املـــستدامة، نيـــة امل التنميـــة ـــم لل ر ر ز

اململكة٢٠٢٠ ة ر عن ثقة املن الرقمي٢٠٣٠ؤ، التحو التعليم،(للدعم ة ا رو   ). ٢٠٢٠ز

منظومـــة ــ ــا وحيو مــا م جــزء تمثــل التعليميــة، باملنــاطق بــو ال ب التــد مراكــز اعتبــار و
ً ً ً ي ر

ال ة ا رو م،ز يل وتـــأ واملعلمـــات ن املعلمـــ ب وتـــد تنميـــة ـــ ـــ ك الـــدو ـــا عاتق ـــ ع يقـــع رتعلـــيم ر

مواكبــــة املراكـــز تلــــك ـــ ع يحـــتم ذلــــك ن، املتعلمـــ حاجــــات ـــ ل و املنظومـــة ــــداف أ يحقـــق بمـــا

ـــــــ حديثـــــــة اتيجيات اســـــــ ــــــ تب خـــــــالل مـــــــن تـــــــصال و املعلومــــــات تكنولوجيـــــــا ـــــــ ات رالتطــــــو

د تجو م سا ب، ةرالتد شر و مادية ل مشا من ا يواج ما وحل ب التد   .رعمليات

املنــصات ـ ع ب التـد ميـة أ ـر تظ الـسابقة اسـات والد دبيـات إليـھ ت أشـا مـا ضـوء ـ رو ر ر

للمعلـــــــم، ـــــــ امل ر التطــــــو ـــــــ املـــــــستخدمة ديثــــــة ا التكنولوجيـــــــة دوات كأحـــــــد ونيــــــة لك

وا نيــــة امل التنميــــة ل مــــشا ــــة معا ــــ ــــا ــــرودو إ ــــا ا البحــــث فــــس ــــا، كفاء مــــن لرفــــع

ـــــــ امل ر التطــــــو بــــــرامج ــــــ ونيــــــة لك ب التـــــــد منــــــصات اســــــتخدام معوقــــــات عــــــن رالكــــــشف

شة ب بمحافظة املعلمات نظر ة وج من   .للمعلمات
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اسة الد لة   : رمش
خالل من لة باملش الباحثة احساس   : نبع

ســـــ .١ آل اســـــة د ـــــا م اســـــات الد مـــــن عديـــــد إليـــــھ ت أشـــــا رمـــــا ر دانر اســـــة)٢٠١٥(و ود ر،

ـي ر الـصاعدي)٢٠١٥(ا اسـة ود ي)٢٠١٤(ر، القحطـا اسـة ود جر)٢٠١٤(ر، التـو اسـة ود ي، ر

يــــــد)٢٠١٠( الف اســـــة ود عــــــدة)  ٢٠١٣(ر، مــــــن للمعلـــــم نيــــــة امل التنميـــــة ــــــ قـــــصو وجــــــود ـــــ رإ

ــ مركز شــكال اتخــذت ــ وال للمعلــم ــ امل ر التطــو امج ــ ل النمطــي ل الــش ــا أبر مــن جوانــب
ً

از
ً

ــ ترك وكــذلك ، ن للعـامل الفعليــة اجـات ا ال متجــا التعليميـة الــسياسة صـناع ــ ع معتمـدا
ً ً

التطبيقــي، انــب ا حــساب ــ ع النظــر انـب ا ــ ع التقليــدي ا ل ــش ــ امل ر التطــو يبـرامج

امل ر التطو برامج فاعلية من قلل و شودة، امل داف تحقيق انية إم من يضعف  . ُمما

ـشةواقع .٢ ب علـيم ة بـإدا بـو ال ب والتـد بو ال شراف قسمي الباحثة رعمل ير ي

مثـل ل، املـشا عـض تواجھ نية امل والتنمية ب التد عمليات أن الحظت فقد سنوات، رعدة

املـساندة انـات لإلم فتقـاد و يـة التد القاعـات ونقـص ن املـد وقلة ات املتد أعداد رادة ر ر ز

ب التــد عمليــات مــنرــ جــزء يكــو قــد أنــھ الباحثــة ت ــ واعت ، ــ امل ر التطــو بــرامج ًونمطيــة ن

، ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك املنــصات تكنولوجيــا اســتخدام املــشكالت ــذه ل لــو لا

اســـــــات الد مـــــــن العديـــــــد أكـــــــدت حيـــــــث ب؛ والتـــــــد التعلـــــــيم ـــــــ مـــــــة امل املـــــــستحدثات ركأحـــــــد ر

و لك ب التــد منــصات أن دبيــات اســةرو د ــا م نيــة امل التنميــة ل ملــشا حلــو تقــدم رنيــة ل

وشــــــــيوت اشــــــــو و ــــــــت و نو ر ،)٢٠١١(يواملوســــــــو) Worarit, Pachoen, chaiyot, 2011(ر

عـــدد)٢٠١٢(والزنبقـــي ـــ أك ب لتـــد ـــ أك فـــرص ـــيح ي ونيـــة لك املنـــصات ـــ ع ب التـــد أن ر، ر

ي بـا ا أشـار و ن، املتد ب)٢٠١٣(رمن التـد ـة تجر أن ـدافر، وتحقـق فعالـة ـي و لك

جينــو أكــدت وكــذلك ــم، عمل وطبيعــة اص ــ مــع ناســب ت نــة بمر يــة رالتد  ,Regino(  ور

ســـــــعد،) 2019 و ســـــــالم اســـــــة ود ن، املتـــــــد لـــــــشعو ـــــــي و لك ب التـــــــد تلبيـــــــة ـــــــ ع رأكـــــــدت ر رر

ونيــة)٢٠٢٠( لك الـــتعلم منـــصات مــن ـــة ا وامل املعرفيـــة ن املتعلمــ اســـتفادة علـــمرمــدى ـــ

ى املــال اســة د وأكــدت يــة، نجل ــ ) ٢٠٢٠(راللغـة ونيــة لك التعليميــة املنــصات دو ــ رع

املنصات الستخدام مرنة عليمية ئة ب توفر ظل طفال اض ملعلمات امل  .رالنمو

واقــــــع .٣ اســــــة د ميــــــة بأ الـــــسابقة والبحــــــوث اســــــات الد مــــــن عديـــــد أوصــــــت وقــــــد ركمـــــا ر

م تقنية مثـلاستخدام خاصـة؛ ب التـد ـرامج و عامـة التعليم ونية لك ب التد رنصات ر

مـــن ـــل اســة ـــ: رد ـــ)٢٠١٩(يخ فقي الرشـــيدي)٢٠١٩(؛ يـــل؛)٢٠١٩(؛ ا مـــن) ٢٠١٩(أبـــا

ب التـــد منـــصات اســـتخدام معوقـــات عـــن للكـــشف اســـة الد ـــذه فكـــرة ـــشأت ســـبق مـــا رــل ر

للمعلمـ ـ امل ر التطـو بـرامج ـ ونيـة مــنلك ـشة ب محافظـة ـ بـو ال ب التـد بمراكـز يات ر

املعلمات نظر ة   .وج
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اسة الد ي: رأسئلة س الرئ السؤال عن جابة الية ا اسة الد رتحاو   :ل

للمعلمــات ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام معوقــات جــة د رمـا ر

و من شة ب محافظة بو ال ب التد يبمراكز املعلمات؟ر نظر ة   ج

تية البحثية سئلة عنھ تتفرع أن يمكن  :والذي

داللـــة .١ مـــستو عنـــد إحـــصائيا دال فـــر يوجـــد ىـــل
ً

اســـة٠,٠٥ق الد أفـــراد اســـتجابات ن ربـــ

ر التطـــو بــرامج ـــ ونيــة لك ب التـــد منــصات اســتخدام مـــن تحــد ـــ ال املعوقــات رنحــو

التخصص؟ ملتغ عز ىامل ٌ 

ق .٢ فــر يوجــد داللــةوـل مـستو عنــد إحــصائيا ىدالــة
ً

اســة٠,٠٥ الد أفــراد اســتجابات ن ربــ

ر التطـــو بــرامج ـــ ونيــة لك ب التـــد منــصات اســتخدام مـــن تحــد ـــ ال املعوقــات رنحــو

ة؟ ا سنوات ملتغ عز ىامل ٌ 

داللــة .٣ مـستو عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر يوجــد ىـل
ً

اســة٠,٠٥و الد أفــراد اســتجابات ن ربــ

املعو رنحــو التطـــو بــرامج ـــ ونيــة لك ب التـــد منــصات اســتخدام مـــن تحــد ـــ ال رقــات

ل؟ املؤ ملتغ عز ىامل ٌ 

داللــة .٤ مـستو عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر يوجــد ىـل
ً

اســة٠,٠٥و الد أفــراد اســتجابات ن ربــ

ر التطـــو بــرامج ـــ ونيــة لك ب التـــد منــصات اســتخدام مـــن تحــد ـــ ال املعوقــات رنحــو

ع ونية؟ٌامل لك املنصات ع ات الدو عدد ملتغ رز  ى

داللــة .٥ مـستو عنــد إحــصائيا دالــة ق فــر يوجــد ىـل
ً

اســة٠,٠٥و الد أفــراد اســتجابات ن ربــ

ر التطـــو بــرامج ـــ ونيــة لك ب التـــد منــصات اســتخدام مـــن تحــد ـــ ال املعوقــات رنحــو

العمل؟ طبيعة ملتغ عز ىامل ٌ  

اسة الد داف اسسعت:رأ التاليةرالد داف تحقيق إ الية ا  :ة
ــــــ .١ امل ر التطــــــو بــــــرامج ونيـــــة لك ب التــــــد منــــــصات اســـــتخدم معوقــــــات جــــــة د رتحديـــــد ر

شة ب محافظة بو ال ب التد بمراكز يللمعلمات  .ر

منـــصات .٢ اســـتخدام معوقـــات حـــو اســـة الد أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق الفـــر عـــن لالكـــشف ر و

ال برامج ونية لك ب التخصصرالتد ملتغ وفقا للمعلمات امل ر تطو
ً

. 

منـــصات .٣ اســـتخدام معوقـــات حـــو اســـة الد أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق الفـــر عـــن لالكـــشف ر و

ل املؤ ملتغ وفقا للمعلمات امل ر التطو برامج ونية لك ب التد
ً

 .ر

منـــصات .٤ اســـتخدام معوقـــات حـــو اســـة الد أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق الفـــر عـــن لالكـــشف ر و

ةالت ا سنوات ملتغ وفقا للمعلمات امل ر التطو برامج ونية لك ب د
ً

 .ر

منــــــصات .٥ اســــــتخدام واقـــــع حــــــو اســـــة الد أفــــــراد اســـــتجابات ن بــــــ ق الفـــــر عــــــن لالكـــــشف ر و
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عـــدد ـــ ع ــصو ا ـــ ملتغ وفقـــا للمعلمــات ـــ امل ر التطـــو بــرامج ـــ ونيـــة لك ب لالتــد
ً

ر

املنصات ع امل ر التطو ونيةبرامج  .لك

منـــصات .٦ اســـتخدام معوقـــات حـــو اســـة الد أفـــراد اســـتجابات ن بـــ ق الفـــر عـــن لالكـــشف ر و

العمل طبيعة ملتغ وفقا للمعلمات امل ر التطو برامج ونية لك ب التد
ً

  .ر

اسة الد مية    :رأ
ي              مما ا مي أ اسة الد رستمد ِ

ّ:  

للمعو .١ ـــــــــ الفع الواقــــــــع عـــــــــن ة صـــــــــو املنـــــــــصاترتقــــــــديم اســـــــــتخدام مـــــــــن تحــــــــد ـــــــــ ال قـــــــــات

محافظـة ـ التعلـيم ة بـإدا ب التـد بمراكـز للمعلمات امل ر التطو برامج ونية رلك ر

ي و لك التعليم مستحدثات م أ أحد ا كو شة،  .ب

منـــــــصات .٢ ـــــــ متغ تناولـــــــت ـــــــ ال يـــــــة والعر املحليـــــــة اســـــــات الد ـــ ــــ إ تـــــــضاف اســـــــة د رتقـــــــديم ر

ونية لك ب مارالتد نوعا ة ناد الت ما ا كو نية، امل التنمية مجال
ً

ر  . ز

للمجتمــع .٣ أوسـاط ن بـ ـ امل ر التطـو بـرامج ــ ونيـة لك املنـصات اسـتخدام ثقافـة ـشر

 .التعليمي

ــ .٤ ال املعوقــات ــ ع الــضوء ــسليط خــالل مــن التطبيقيــة ــا مي أ اســة الد ــذه ــسب رتك

ب ونية لك املنصات تطبيق للمعلماتتواجھ امل ر التطو   .رامج

اسة الد تية:رحدود دود ا ع البحث   :اقتصر

انية امل دود شة: ا ب   . محافظة

الزمانيــــة ــــدود ــــ: ا ا الد للعــــام و ــــ ا الد الفــــصل خــــالل اســــة الد أداة تطبيــــق رتــــم ر  / ١٤٤١لر

  .ـ١٤٤٢

ة شر ال دود ع: ا التا اتب امل بجميع التخصصات جميع شةمعلمات ب عليم ة إلدا   .رة

املوضوعية دود تقنية: ا معوقات ة، إدا معوقات ة، شر   .رمعوقات

اسة الد ات   :  رمصط
ونيـة. ١ لك ـا: املنـصات بأ إجرائيـا ونيـة لك ب التـد منـصات الباحثـة رعـرف

ُ
مـساحات: 

ن املـــستخدم ن بـــ والتواصـــل تـــصال و التفاعـــل ـــيح ت أدوات تـــوفر نـــت ن ـــ مـــنع مكـــن و ،

املناســــب ـــان وامل الوقـــت ــــ ـــشة، ب بمحافظـــة للمعلمــــات ـــ امل ر التطـــو بــــرامج تقـــديم ـــا خالل

تكنولوجيــــا ــــ ع قائمــــة جاذبــــة متنوعــــة حديثــــة أســــاليب و ن، ا قــــد تناســــب ــــ ال الــــسرعة رو

ـب للــتعلم٠.٢الو مــة الال د املــوا ــ ع ــصو وا ن بيـ فيمــا والتواصــل التعــاو ــ ع زــساعد ر ل ن

نيابما م ن تطو م س و ن علم عز
ً

ر   .ز

بأنــھ.٢ إجرائيـا ــ امل ر التطـو الباحثــة عـرف و ــ امل ر التطـو
ً

نيــة:  امل املعلمـات كفايــات ن تحـس

مــن ـات تجا و ات ـا وامل ف املعــا ن وإكـسا ـن أدا بمـستو تقــاء و ـشة، ب علـيم ة إدا رـ ر ر ىر
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اســتخ ـ ع عتمــد ــا، ل مخطــط مــستمرة بــرامج ــخـالل ونيــة لك املنــصات تكنولوجيــا دام

ـــــان امل ـــــ ن، ـــــام مل ـــــن م ف ن وتحـــــس ن ا قـــــد وتنميـــــة ـــــن علم ة اســـــتمرا لـــــضمن ا، رتقـــــديم ر

ن لد شودة امل نية امل التنمية لتحقيق املناسب،   .والزمان

النظر   :يطار

امل ر التطو و لاملحو   :ر
ا ــ ـســارع بال ـديث ا العـصر طبيعـة ــتتـصــف املتالحقـــة ات والتغـــ والتكنولوجيـــا ملعرفـة

مواكبــــة ـــــھ ذاتـ ر تطــــو املعلــــم مــــن تتطلــــب يــــة الالمتنا ات ــــ التغ ــــذه و ـــــا، ـ اختالف ـــــى علـ ـــــوم العلـ

مطلبـــــا بــــات للمعلــــــم ـــــ امل ر التطــــو أن ذلــــك ومــــستجداتھ؛ العـــــصر ملتطلبــــات واســــتجابة ــــــا، ل
ً ً

املعلم كو ميــع؛ ا عليھ املرجـعنيؤكــد ـو ف التعليميـة، العمليـة ـ الفعالـة العناصـر ـم أ مـن

ا شئ وت جيال، بناء   .ساســي

امل ر التطو وم    :مف

ي جــــــــــس عرفـــــــــھ فقـــــــــد ، ــــــــــ امل ر التطـــــــــو يم مفـــــــــا ـــــــــة بو ال دبيــــــــــات مـــــــــن العديـــــــــد تناولـــــــــت

)(Guskey,2000,16 أنـــــھ ــــ خصيـــــصا: ع املــــصممة والعمليـــــات ـــــشطة مــــن مجموعـــــة
ً

ـــــز لتعز

ـــــل الطو املـــــدى ـــــ ع ـــــم ل يمكـــــن بحيـــــث ن، للمعلمـــــ نيـــــة امل ـــــات تجا و ات، ـــــا وامل راملعرفـــــة،

صـــم عـــرف كمــا التالميـــذ، علــم آليـــات ر نمـــو) ٢٠٠١،٨٤(تطــو عمليـــة أنــھ ـــ امل ر التطــو

نيــة، امل ن املعلمــ كفايــات ن تحــس ــ إ تــؤدي التعلــيم، نــة م مقومــات ميــع وشــاملة مــستمرة

اتوتجو ــــــا وامل ف املعــــــا مجــــــال ــــــ جديــــــد ــــــو مــــــا ــــــل ب م ــــــد وتز ــــــة، بو ال م مــــــسئوليا رــــــد ر و

ــا؛ م م لــد يتــوافر مــا إثــراء ــ إ باإلضــافة التعليمــي، ــم عمل ــا يتطل ــ ال نيــة امل والــسلوكيات

قــــــــل ا ـــــــ الـــــــزمالء مـــــــع الفعـــــــال والتواصـــــــل ، دار و ـــــــ امل داء مـــــــستو فـــــــع أجـــــــل يمـــــــن ى ر

عرفــــــ و أحمـــــدُالتعليمـــــي، أنــــــھ) ٢٠٠٤،١٠٥(ھ ــــــ ــــــة" ع ملواج اتــــــھ وقد املعلـــــم ات ــــــا م رتنميـــــة ر

مـــن العديـــد وتحمــل دوار، ـــذه لالضـــطالع اســتعداداتھ وتنميـــة واملتجـــددة، ديــدة ا دوار

التعلـــيم ر تطـــو ـــ يجابيـــة للمـــشاركة ليات ن. واملـــسؤ وآخـــر صـــادق عرفـــھ ) ٢٠١٢،٣٣(وكمـــا

و: بأنـــــھ اســـــية الد لقـــــات ا فـــــھرـــــل معا ـــــادة لز املعلـــــم ـــــا ف ك ـــــش ـــــ ال يـــــة التد ات رالـــــدو ر ر

خطـــوات ذات يـــة من عمليـــة ـــ ف ، ـــ امل التقـــدم لتحقيـــق اتـــھ قد ر وتطـــو نيـــة امل رومعلوماتــھ

والتخصـــــصية نيـــــة امل الكفـــــاءة لرفـــــع للمعلـــــم ـــــ امل النمـــــو ـــــادة ـــــ ـــــساعد محـــــددة زومراحـــــل

  .اديمية

الت ـــــف عر يمكــــــن ســـــبق مـــــا ضـــــوء ـــــ ــــــاو ل واملخطـــــط املـــــستمرة العمليـــــة بأنــــــھ ـــــ امل ر طـــــو

ـ امل ر للتطـو بـرامج يئة ع والتخطـيط(ـ) موديـوالت(واملصممة للمعلـم، نيـة امل التنميـة

م والتقــــو والــــتعلم، التعلــــيم وطرائــــق الفعــــال، س التــــد ات ــــا وم س، رللــــد ر بمــــستو) ر تقــــاء ىلال ر
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من ن تمك بحيث للمعلمات ات ا وامل ف راملعا املر ن أدا ر   .تطو

إليھ اجة ا رات وم للمعلم امل ر التطو مية  : أ

عــدة مــن ــة بو ال العمليــة ــ ع ي يجــا ه وتــأث للمعلــم ــ امل ر التطــو ميــة أ العلمــاء يؤكــد

دمن ــا اســـة د أكدتــھ مـــا وانــب ا تلـــك أبــر لعـــل رجوانــب، ر مـــستو) (hardman,2009ز أن ىمـــن

يتل الـذي ـ امل ر ـمالتطـو وأدا م ـس تد طـر ـ ع إيجابيـا يــؤثر ن املعلمـ رقـاه ق
ً

م، اتيجيا واســ

بـرامج ـرت أظ كمـا صـفية، ـ والغ الـصفية بـالطر للطالـب املعلومات وتوظيف قالتخطيط،

وكفاءاتھ املعلم ات ا م وا ن تحس للمعلم امل ر   .رالتطو

ا ر ــ ت رات ــ م نــاك أن اســات الد مــن العديــد أكــدت ــركمــا امل ر بــالتطو تمــام لال اجــة

اســــــــــــــة د ـــــــــــــــا م ميــــــــــــــد،(رللمعلــــــــــــــم ا ـــــــــــــــ٢٠٠٠عبـــــــــــــــد وا ال ي)٢٠٠٦( ؛ القحطـــــــــــــــا ؛٢٠١٤،؛

دان،٢٠١٥العطار، ي) ٢٠١٨ز؛ فيما ا إيجا يمكن   : زوال

ــا .١ وتنوع املعرفــة نظــم ــ ع الــسر ومتالحــق،: التنــامي جديــد ــ وتق علمــي عطــاء ــسمح ممــا

تط مجـــاالت عـــن كــشف الـــذيو املقـــدار عنـــد التطـــو يقـــف فلـــم ف، املعــا ـــذه ل جديـــدة ربيقيـــة ر

يلبـــــث وال وتـــــزداد وتتطــــو تنمـــــو ف املعـــــا ألن التخــــرج، قبـــــل إعـــــداده ة ــــ ف ـــــ املعلـــــم راســــتوعبھ ر

العلمي، التطو مستو عن متخلفا يصبح ح راملعلم ى
ً

  

ــــــة. ٢ بو ال املنـــــــا ال: رطــــــو املنــــــا يـــــــة ب ـــــــ تحــــــصل ـــــــ ال ات ـــــــ التغ ـــــــا،إن ومحتوا ـــــــة بو

ــا، ج وخا ســة املد داخــل ا، اســتخدام وأســاليب التعلــيم تقنيــات ــ ــا ترافق ــ ال ات روالتطــو ر ر

أمـــــر املالئمـــــة، والتقنيـــــات التعلـــــيم، وطرائـــــق ، املنـــــا محتـــــو ن بـــــ القائمـــــة للعالقـــــات يجـــــة ىن

العلمية اتھ خ وإثراء املعلم، يل تأ تجديدا ستد
ً

. 

ــــة.٣ التنمو طــــط ا طــــط: تجديــــد ا ــــا تتــــصف ــــ ال والتجديــــدات املتعاقبــــة، ات ــــ التغ إن

وانـــب ا مــن ن ج ــر ا مواصـــفات ــ ع ــا م يطـــرأ مــا وخاصــة ا، تنفيـــذ وأســاليب ــة، التنمو

م يل تأ ومستو م، عمل ومجاالت م، واختصاصا   .ىالفنية

عــداد.٤ ة ــ ف ــ اصــل ا الــنقص ــة أ: معا ــ ن املعلمــ مــن ــ الكث يتلقــى ملــم إعــداد ثنــاء

املنتظـــر، العلمـــي العطــاء عـــن ـــز م فبعــض ـــامال، أداء امليدانيـــة م وظــائف ألداء م ل يـــؤ مــا
ً

اليــأس، مــن املعلــم وإلنقــاذ عــداد، عمليــة أثنــاء م فــا مــا ــ ع م تــد يــتم أن ــ ب ي ثــم رومــن

ياة ا وظيفتھ مع التكيف من يمكنھ ال الذي بالنقص   .روالشعو

ا للمعلماملداخل امل ر التطو   :ديثة

واحــدة فكـرة حـو ــا جميع تـدو انـت وإن وأوعيتــھ، للمعلـم ـ امل ر التطــو مـداخل لتتعـدد ر

س يمـــا ن حـــ واملــشكالت املواقـــف مــن فيـــتعلم الــتعلم، دائـــم مــتعلم ـــ إ املعلــم يتحـــو أن ــ رو ل

ـي جرا الفعـل(البحـث واملجــالت)بحــوث املعلومـات ات شـب مــن ـتعلم و ات، ــ ا ـشر ت ـ ال

عـدد اسـتقراء و ، نيـة، امل سـتھ مما ـ فكـر و يتأمـل ن حـ نفسھ من تعلم و ة، النا ة بو رال
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ـــــ ـــــا إيجا يمكـــــن ـــــ امل ر التطـــــو مـــــداخل مـــــن عديـــــد نـــــاك أن وجـــــد ـــــة بو ال دبيـــــات زمـــــن ُ

ن،(التــــــــا وآخــــــــر ســــــــود،٢٠٠٧،٢٣واملفــــــــرج يوســــــــف،٢٠١٥،٤٨؛ و ســــــــليمان ؛٢٠١٢،٧٥؛

ر، ــ٢٠١٠،٥٨الطــا ي ،٢٠٠٧،١٤٠؛ الطنطــاو و ي الــشر يوســف،٢٠١٦،٤٤ي؛ ،٢٠٠٣؛

ـــــــــدان،٤١ هللا،٢٠١٨ز؛ خلـــــــــف خلـــــــــف،٢٠٠٣،٣؛ ؛Mills, 2011, 66P؛٢٠٠٩،٨٩؛

Cavin,2007, 8.(  

عــــد.١ عـــن ب ونيــــة: رالتـــد التلفز تـــصال دوائــــر ـــ ع مفتوحــــة مـــؤتمرات بواســـطة يــــتم حيـــث

امل عــــض ات،ملناقــــشة ـــــ ا وتبــــادل الفعــــل بحــــوث ومناقــــشة ، ــــ امل بــــالنمو اصــــة ا واضــــيع

ية التد ات والدو اللقاءات روعقد  .ر

الكمبيــــوتر.٢ ــــ ع املعتمــــد ب: التعلــــيم التــــد ــــستخدم و ي، الــــذا الــــتعلم أســــاليب أحــــد ــــ رعت

ـــ ع موجــودة ومعلومـــات ات ــا م املـــتعلم ــتعلم و العمــل ل شـــ خــالل مـــن مــا ا أو رالفــردي

املعلم مساعدة بدو أي ذاتيا نالكمبيوتر
ً

. 

ــــــــي.٣ جرا ــــــــ:البحــــــــث امل ر للتطــــــــو ديثــــــــة ا الوســــــــائل أبــــــــر مــــــــن جرائيــــــــة البحــــــــوث زعــــــــد

ومـــــــشكالت س بالتـــــــد املعلـــــــم ط تـــــــر املـــــــة مت يـــــــة من جرائيـــــــة البحـــــــوث عـــــــد و ن، رللمعلمـــــــ

ــ املعلــم يقــوم حيــث عــام، ل ــش الــتعلم ئــة ب بمــشكالت وكــذلك جرائيــةالطــالب البحــوث

مـــا ن أســـلو خـــالل مـــن ضـــھ ع واقعيـــة مـــشكالت وعـــالج يص ـــ و فـــردي: ببحـــث : أســـلوب

ــــــ إ للوصـــــو النتـــــائج وتحليــــــل وتطبيقـــــھ البحـــــث خطــــــوات بتـــــصميم نـــــا املعلــــــم يقـــــوم لحيـــــث

البحـث ـ ا عا ال املشكالت ل املناسبة لو ي.لا عـاو املعلـم: وأسـلوب يتعـاو نـا نو

مــــ ك ــــش لةو املــــش نــــا ف ســــة، املد ــــ ضــــھ ع معينــــة لة ملــــش حــــل إليجــــاد ن املعلمــــ مالئــــھ رع ز

فصل من أك وكذلك معلم من أك   .تخص

املــصغر.٤ س إعــداد: رالتــد مجــال ــ املعاصــرة ــة بو ال ــات تجا مــن املــصغر س التــد رعــد

ــات تجا مـــن أيــضا ــو و ــسية، التد ات ـــا امل ــساب الك بــھ وتد املعلــم
ً

ر ر عـــدادر ــ الواعــدة

دمـة ا قبـل ن املعلمـ ب تـد أسـاليب من املصغر س التد عت و دمة، ا قبل للمعلم رامل ر

ــــسية التد العمليــــة مــــن يجعــــل املــــصغر س التــــد خــــالل ومــــن ا، جــــدوا بحــــاث ــــت أثب ــــ رال ر

املعقــدة س التــد ات ــا م تحليــل ــ ع عمــل حيــث واملعلــم، الطالــب لــدى ملموســة ــة رتجر ــر إ

ا أدا وإتقان ا سا اك نة مر أك تكو محددة جزئية ات ا وم ن   .ر

ي.٤ الذا ي: التعلم الـذا ـوده بمج املـتعلم ـشاط ـ ع عتمـد الـذي سـلوب و ي الذا التعلم

عنــــــھ أســــــفرت مـــــا ذلــــــك ــــــ مـــــستخدما وميولــــــھ اصـــــة ا اتــــــھ وقد ســــــرعتھ مـــــع يتوافــــــق الـــــذي
ً

ر

امل ــاملواد ديثــة ا ــدفالتكنولوجيــا وذلــك ــا، وغ ــي و لك والتعلــيم اســوب وا مجــة

نيـــة امل التنميـــة تحقيـــق ـــ ة ـــ كب ميـــة أ لـــھ ي الـــذا والـــتعلم ـــشودة، م ـــة و تر ـــداف أ تحقيـــق

ن  . للمعلم
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مـن ـ الكث ـو وظ تصاالت و املعلومات لتكنولوجيا الواسع شار ن مع أنھ الباحثة روتر ى

يج كن التكنولوجية املـستحدثاتاملستحدثات ـذه مـن سـتفادة مـن فالبـد ـشار، ن ـذا ل ة

ب تـد لـھ قـدم و املعلـم كفـاءة فـع ـ م ـس ي إيجـا ل ـش للمعلمـات ـ امل ر التطـو رعمليـة ر

ب التــــــد خـــــالل مــــــن يتحقـــــق ذلــــــك ولعـــــل ، ــــــا ا العـــــصر ومتطلبــــــات احتياجاتـــــھ ــــــ يل رنـــــو

ـــــي و لك الــــتعلم ـــــو بظ ــــر ظ الـــــذي ــــي و مـــــنرلك التعليميـــــة املؤســــسات تمكنـــــت حيــــث ،

نـــت ن و اســوب ا زة كـــأج حديثــة تكنولوجيــة وســـائل خــالل مــن يـــة التد ــا برامج رإطــالق

ــــ امل ر التطـــو مـــداخل اعتمـــدت اســـة الد ـــذه و ونيـــة، لك واملنـــصات املتعـــدد، روالوســـائط

عـد عـن ب التد مثل ونية لك املنصات تكنولوجيا ع لقيـاسراملعتمدة ي، الـذا والـتعلم

تنميـة تحقيـق ـ ـا وفاعلي ا اسـتخدام بـر ـ ال ديثـة ا التقنيات من ا كو املعوقات، جة زد ر

ان وم وقت أي فراد احتياجات تل   .مستدامة

للمعلم امل ر التطو   : معوقات

ـــــ               امل ر التطــــــو ملوضـــــوع عرضـــــت ـــــ ال اســــــات الد مـــــن ـــــص ن أن مــــــنريمكـــــن ـــــ الكث

ا م أ ومن للمعلم امل ر بالتطو تتعلق ال   :املشكالت

نظـام .١ يوجـد وال ـاف ـ غ دمة ا أثناء بھ وتد يلھ تأ املراد للمعلم املخصص الوقت رأن

يـــتم بــل س، املــدا ملعلمــي دمــة ا أثنــاء يـــل والتأ ب التــد أعمــال لتنظــيم خــاص ــ روا ر

ال أنــــھ كمــــا مقننــــة، ــــ غ قــــة بطر ب ــــشملرالتــــد بحيــــث ب للتــــد ة ــــ وا خطــــھ رتوجــــد

نيـــــة امل التنميـــــة ــــرامج و ات دو قلـــــة مـــــن ن املعلمــــ معظـــــم ـــــشكو حيــــث ن، املعلمـــــ رجميــــع

اللــذين ن املتفــرغ ن املــد يــل تأ ــ ر قــصو وجــود ــ إ إضــافة ــم، ل املقدمــة راملتخصــصة

إعـــد مؤســسات ن بــ ــسيق والت العالقــة وضـــعف يــة؛ التد امج ــ ال نفيــذ ب ريــضطلعو ادن

التعليم ة ا و ب التد زة وأج بية ال ليات املتمثلة راملعلم د،( زر  ).٢٠١٥السو

ر .٢ لتطـــو ن املعلمـــ لـــدى الدافعيـــة وقلـــة للمعلـــم، ـــ التد العـــبء ـــادة و ـــصص ا ة ـــ رك ز

ـــة الثانو املرحلـــة ـــداف بأ ن املعلمـــ عـــض لـــدى الـــو لـــنقص إضـــافة ـــم، قحـــوان،(ذوا

٢٠١٢.( 

الـــــوظي .٣ الرضــــا وضـــــعفضــــعف نيــــة، امل بالتنميـــــة تمامــــھ ا يــــضعف ممـــــا املعلــــم لــــدى ُفي

التجديــد ح لــر م امــتالك ة ونـد ســة، املد داخــل نيــة امل ات ـ ا بــادل ب ن املعلمــ تمـام وا ر ر

ة واملبـــاد ــ ـــة) ٢٠١٤الــصاعدي،(روالتغي ومعنو ماديـــة حــوافز وجـــود عــدم أن ـــ إ إضـــافة

وقلـــة حبـــاط ـــم ل ب ـــس ن، املبـــدع ن وعــــدمللمعلمـــ نيـــة، امل التنميـــة امج ـــ ب تمـــام

س باملــــدا ن املعلمــــ أداء تطــــو مــــدى وتقيــــيم عــــة ملتا برنــــامج روجــــود تــــيم،(ر دبــــوس، عــــالن،

٢٠١٢.( 

تحـــو .٤ س، املــدا ــ والتخــصص بــو ال املجــال ــ متخصــصة علميــة مكتبــات تــوفر لقلــة ري
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التـــــد ة إدا مــــــن ة ـــــ وا يــــــة تد خطـــــة وغيــــــاب ـــــا، م ن املعلمــــــ اســـــتفادة ردو ر ــــــن ع ب
ُ

ر

نية امل التنمية امج ن،(ب وآخر  ).٢٠١٧وبابكر

ــــ  .٥ البو اســــة د نتــــائج ت أشــــا ركمــــا ــــ) ٢٠١٥(ر ال املعوقــــات مــــن مجموعــــة نــــاك أن ــــ إ

ضــــوء ــــ س تمــــا عنــــد العــــال بمحافظــــة بتدائيــــة املرحلــــة ملعلــــم نيــــة امل التنميــــة رتواجــــھ

ع مـــــــشر ــــــات ديــــــد(وتوج ا ــــــ) املعلـــــــم م أ ومـــــــن عاليـــــــة، جـــــــة املاديـــــــة: اربد ـــــــوافز ا قلـــــــة

ــصص، ا نــصاب ــادة مثــل للمعلــم ــ التد العــبء ــادة و ، ــ املتم للمعلــم ــة زواملعنو ر ز

املتوفرة ا سرع وضعف سة باملد نت ن خدمة ة روند   .ر

ي الثا امل: راملحو ر والتطو ي و لك ب  :رالتد

ــــــي و لك ب التــــــد العــــــE-Trainingرأصــــــبح ــــــذا ســــــمات مــــــن للتقــــــدمســــــمة يجــــــة ن صر،

ــ ب التــد مــن النــوع ــذا طبــق وقـد ــة، م إليــھ اجــة ا وأصــبحت ل، املــذ ــ والتق رالعلمـي

ــــي و لك ب التــــد نظـــام ــــو ظ وجــــاء جزئيـــا، تطبيقــــا أو ليـــا تطبيقــــا إمــــا البلـــدان مــــن ـــ ركث ر
ً ً ً ً

املــــــس ــــــ امل ر للتطــــــو كمــــــدخل واســــــتخدامھ التعلــــــيم، فلــــــسفة ــــــ ر التطــــــو جوانــــــب تمركأحـــــد

ة خ السنوات العالم دو من كث   .لللمعلم

ي و لك ب التد وم ـ: E-Trainingرمف تتفـق ـا أ غ ي، و لك ب التد فات عر رتتعدد

ــــــ ع عرفــــــھ وقــــــد ديثــــــة، ا ونيــــــة لك تــــــصال لوســــــائل ا نظـــــــام) ٢٠٠٩(اســــــتخدام بأنــــــھ

التــــد املحتــــو تقــــديم ــــ إ ــــدف ، رتــــد متنوعــــة،ىر ونيــــة إلك ب تــــد أســــاليب خــــالل رمــــن

فعالــــة يــــة تد ئــــة ب تحقيــــق أجــــل مــــن جميعــــا، اناتــــھ وإم نــــت ن د مــــوا ــــا ف رتوظــــف ر
ً

ــــر.  ىو

ــي) ٢٠١٠،١٢(ياملوسـو و لك ب التـد متنقلــة: رأن تفاعليـة ئــة ب ـ تـتم منظوميــة، عمليـة

اســـــتخدا ـــــ ع يــــــة املب الرقميـــــة التقنيـــــة بالتطبيقـــــات اســــــوبمـــــشبعة وا نـــــت، ن شـــــبكة م

يــــــة التد ات والــــــدو قائــــــب وا مجيــــــات، ال لعــــــرض املتنقلــــــة، ــــــزة ج و الوســــــائط، رمتعــــــدد ر

بإتبــــاع ــــا م وتقو ــــا وتطبيق امنيــــة ال ــــ وغ امنيــــة ال يــــة التد امج ــــ ال لتــــصميم ونيــــة، رلك

يــة التد ــداف لتحقيــق ج واملــز ، والتفــاع ي الــذا ب التــد رأنظمــة بنــاءر ات ــا امل وإتقــان ر،

م ومــواقع م، وحيــا ــم عمل ف وظــر ــة، الفكر م ا ومــستو الــتعلم ــ ن املتعلمــ ســرعة ــ وع

غرافيـــة اع.  ا و املعطـــي عبـــد مــــن كـــال أشـــار زركمـــا
ً

ــــي) ٢٠١٢،٢٧٦( و لك ب التـــد أن ـــ رإ

املعتمـدة بالتطبيقـات غنيـة تفاعليـة ئـة ب يئـة ا ف تتم ال العملية اسـبو ا تقنيـة ـ ع

مـن يـة التد العمليـة ـداف أ بلـوغ مـن ب املـد تمكن وال املتعددة، سائطھ و اتھ روشب ر و

ــــــأع و ، مبــــــذو ــــــد ج أقــــــل و ممكــــــن، وقــــــت أقــــــصر ــــــ وذلــــــك ا، مــــــصاد مــــــع تفاعلــــــھ لخـــــالل ر

والزمان ان امل بحدود تقيد دو من ودة ا ات   .نمستو
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هللا فـــــتح عرفـــــھ وســــــائطبأنـــــ) ٢٠١٤،٤٢(كمـــــا ـــــ ع والتعليميـــــة يـــــة التد امج ـــــ ال تقـــــديم رھ

امن، ـ م ـ غ أو امن ـ م بأسـلوب نـت ن وشـبكة املدمجـة قـراص ـشمل متنوعـة، ونية إلك

ب مد بمساعدة ب التد أو ي، الذا ب التد مبدأ اعتماد رو ر   .ر

ئــــ ب يئــــة ــــا ف تــــتم ــــ ال العمليــــة أنــــھ ــــي و لك ب التــــد ــــف عر يمكــــن تفاعليــــةروعليــــھ ة

ســـائطھ و اتھ وشـــب ـــ اســـب ا تقنيـــة ـــ ع املعتمـــدة واملـــصادر بالتطبيقـــات غنيـــة وـــشطة،

العمليـــة ــداف وأ احتياجــات لــوغ و ــار وامل ــ املعر النمـــو ــ ع املعلــم ــساعد ــ وال ياملتعــددة

ـــأع و ـــد ج بأقـــل ا ومـــصاد ئـــة الب تلـــك مكونـــات مـــع التفاعـــل خـــالل مـــن وذلـــك يـــة، رالتد ر

الزمانمستو أو ان امل قيود دو ودة ا نمن   .ى

ي و لك ب التد عـن :رسمات ه ـ تم ـ ال الـصفات مـن بالعديـد ي و لك ب التد سم ري

التكنولوجيــــة الوســــائل بحــــسب الــــسمات تلــــك واخــــتالف املختلفــــة، ب التــــد أنــــواع مــــن ه ــــ رغ

واملـا الوقــت تحديــد ب املتـد ــستطيع اســوب ا خـالل ومــن املحببــةراملـستخدمة، يــة التد ردة

غبتــھ حــسب للقــراءة مــن. رلديـھ كــال د أو وقــد
ً

ــز(ر العز ،٢٠٠٨،٢٧،٢٦عبــد والعطــار ؛٢٠٠٨؛

ا) ٢٠١٠،٤يواملوسو وم ي و لك ب التد تم ال السمات رأبر   :ز

 قص وقت و والزمان ان امل قيود دو ن املتد من كب عدد ب نتد ر  .ر

 ــــوار ا تبــــادل انيــــة والتوقيتــــاتإم مــــاكن مختلــــف ــــ ومجموعــــات الفئــــات مــــع والنقــــاش

ل س ل ش املواقع آالف مع والتعامل  .الزمنية

 تتــوفر ال قــد ــ ال التعليميــة والوســائل ب والتــد التعلــيم مــساعدات مــن العديــد راســتخدام

ة والبصر السمعية الوسائل من ن املتد من العديد  .رلدى

 يجابيـــة ـــات تجا والـــتعلمتنميـــة ي الـــذا الـــتعلم يع ـــ و دمـــة، ا أثنـــاء ب التـــد رنحـــو

ياة ا مدى  .املستمر

 إحـــراج: التفاعليــة دو ــة بحر الــرأي وإبـــداء النقــاش ــ بـــو ال ب املــد مــع ب املتـــد نتفاعــل ي ر ر

البعض م عض مع ن املتد تفاعل  .روكذلك

 والتعلــيم ب التـد ـة املناسـب: رحر نــامج ال ب املتـد املعلــم يحــددهريختـار الـذي الوقــت ـ لــھ

ية والتد التعليمية احتياجاتھ تحديد مع  .رو

 ق ـــشو وال ة املـــشاركة: رثـــا ـــ ـــ أسا دو فلـــھ ق ـــشو ال لعنـــصر تحتـــاج ب التـــد رفعمليـــة ر

 .الفعالة

حـــسونة إســماعيل اســـة د نتــائج ـــرت أظ ـــي) ٢٠١٦(روقــد و لك ب للتــد التـــأث ــم رأن

ا الـ وسبة ا ع املحكيـة،القائم القيمـة مـن ـ أع ـان ا اسـتخدام ات ـا م إلكـساب ربية

ا وتنمي ات ا امل إكساب ي و لك ب التد مية أ ع يدل رمما  .ر

ــي و لك ب التـــد ونمـــاذج ـــر: رأنــواع ظ وخدماتـــھ، أدواتــھ ـــشار وان ـــب الو أجيــال تطـــو رمـــع
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دبيــات مــن عديــد ــا إل ت أشــا ــي، و لك ب للتــد ن رنــوع ــار وم ــة بو ،٢٠٠٨راشــد،(ال

١٩٩، ع الديلمي،١٦٠ – ٢٠١٠،١٥٩؛ التا) ٢٠١٨،٣٠؛ النحو ع انت   :و

نـــت  . أ ن ـــ ع معتمـــد ـــ غ ـــي و إلك ب املتعـــددة: رتـــد الوســـائط معظـــم ـــشمل الـــذي ـــو و

فضائية وقنوات برمجيات من التعليم املستخدمة ونية  .لك

ع  . ب معتمد ي و إلك ب برتد إ: الو نقسم  :و

ن .١ نوع و و نت ن ع لية قائم ب  : رتد

املباشـــر-أ امن ــ امل ب خاللـــھ: رالتــد ومــن ذاتـــھ، الوقــت ــ املباشـــر ــ ال تــصال مـــن نــوع ــو و

ب بالتـــد النـــوع ـــذا ـــ ع طلـــق و ـــا، ذا ظـــة ال ـــ أقرانـــھ مـــع أو املعلـــم مـــع املـــتعلم ريتواصـــل

عـــدد وجـــد و ، ـــ ال ـــي و ـــذالك إلتمـــام الكمبيـــوتر ات شـــب ـــ ـــستخدم ـــ ال دوات مـــن

الفيــــــــــديو، ومــــــــــؤتمرات ــــــــــشاركية، ال البيــــــــــضاء ة والــــــــــسبو ــــة، دشــــــ الد غــــــــــرف ــــــــــا م رالتفاعــــــــــل، ر

الــــصوتية فيــــھ. واملــــؤتمرات يكــــو الــــذي ــــو و تجــــاه أحــــادي تــــصال ــــذا يكــــو أن مكــــن نو ن

فيــــھ يكـــو الـــذي ــــو و مـــزدوج أو واحـــد، ــــة ج مـــن تــــصالنتـــصال ـــ طر كــــال مـــن تـــصال

ب( ومد ب رمتد ية) ر التد  .رالعملية

امن-ب ــ امل ــ الغ ب أو: رالتــد ب واملتــد ب املــد ن بــ التواصــل يــتم ب التــد مــن النــوع ــذا ــ رو ر ر

ـــــا، ذا ظــــة ال ـــــ س لـــــ مختلفـــــة(أقرانــــھ، أوأمــــاكن ن)أوقـــــات بـــــ ـــــ م فاصـــــل يوجــــد حيـــــث ز؛

املـــد ـــا يبع ـــ ال التعليمـــة ـــاالرســـالة عل دا م مـــ أي وتلقـــي قـــران أحـــد أو ب
ً

ر دوات. ر ومـــن

التفاعـــل مــــن النــــوع ـــذا إلتمــــام مجموعــــة: املـــستخدمة يديــــة، ال القـــوائم ــــي، و لك يــــد ال

النقـاش منتـدى ـب، الو منتـدى ونيـة، لك النقـاش لوحـة ـ. خبار، يكـو أن يمكـن نايـضا
ً

عملية فيھ امن امل غ ب مزدوجةرالتد أو تجاه أحادية  .تصال

املـــدمج.٢ ــي و لك ب ب: رالتــد املتـــد خاللــھ مـــن يتلقــى ســـمي تــد نظــام أي بأنـــھ عــرف رو ر ر

ــــيح ت ــــ ال العناصــــر عــــض مــــع نــــت، ن خــــالل مــــن جزئيــــا عليمــــھ
ً

بالوقــــت  الــــتحكم ب راملتــــد

التعلم ة ت و ومسار ان وامل
ّ ّ   .و

ــالص. ٣ ا ال :Solitary Model) املنفــرد(النمــوذج أو تزامنيــة اضــية اف ئــة ب عــن ة عبــا ــو رو

عمليـــة إنجـــاز ـــ وحــده ـــي و لك ب التـــد يوظــف حيـــث ذاتيـــا، ب املتــد ـــا ف ب يتـــد رتزامنيــة ر ر
ً

ــــــتم و التعلــــــيم، عمليــــــة امــــــل لتقــــــديم ــــــ أسا كوســــــيط الــــــشبكة عمــــــل و والــــــتعلم، التعلــــــيم

ب التد أدوات استخدام ق طر عن املنفرد ب رالتد املختلفةر ي و  .لك

ـــــذا معوقـــــاتو واقـــــع لقيـــــاس اســـــة الد إجـــــراءات عمـــــل ـــــ الباحثـــــة اتيجية اســـــ مـــــع ريتفـــــق

خــــــــالل مـــــــن للمعلمـــــــات ــــــــ امل ر التطـــــــو بـــــــرامج ـــــــ ونيــــــــة لك ب التـــــــد منـــــــصات راســـــــتخدام

ال او تزامنيـة اضـية اف ئـة ب ـ ع عتمـد والـذي ـي و لك ب التـد مـن النمط ذا راستخدام

مباشـرتزا ل ـش سـواء يـة تد مـواد مـن ـا ف يطـرح مـا خالل من ذاتيا املعلم ا ف ب يتد رمنية ر
ً
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وأدوات وســــــم ـــــي مر بـــــث بــــــرامج مـــــن ـــــي و لك ب التــــــد أدوات باســـــتخدام مباشـــــر ـــــ غ راو

وتقييم وتواصل   . اتصال

للمعلمات امل ر بالتطو وعالقتھ ي و لك ب التد   :     رفلسفة
يمثـــلرالتـــدعـــد حيـــث ب، والتـــد التعلـــيم تكنولوجيـــا ـــ املـــستحدثات أحـــد ـــي و لك رب

املستدامة نية امل التنمية م س وال للمعلم امل ر التطو أوعية   .أحد

ــدان أشــار بفلــسفة) ٢٠١٨،٤٢٢(زوقــد تــرتبط للمعلــم ــي و لك ب التــد فلــسفة أن ــ رإ

املفتــــــــو والتعلـــــــيم عـــــــد عـــــــن التعلـــــــيم مـــــــن بمثابــــــــةـــــــل جميعـــــــا عـــــــد ـــــــ ف ي، الـــــــذا والـــــــتعلم ح
ً

نيــــة امل ات ــــ املتغ ــــا أفر ـــ ال التحــــديات ــــة ملواج يـــة وتد عليميــــة وأســــاليب اتيجيات زاســـ ر

اســـات الد مـــن لعـــدد الباحثـــة اســـتقراء خـــالل ومـــن يـــاة، ا مجـــال ـــ ة خطـــوة،(رالعـــصر أبـــو

اع،٢٠١٣ و ،٢٠١٢زر؛ املوســــو ميـــــة) Bottazzo,Violetta, 2006؛٢٠١٠ي؛ أ ـــــيص ت يمكـــــن

ي يـــــأ فيمـــــا ن ومـــــشرف ن معلمـــــ مـــــن التعليمـــــي ـــــادر لل نيـــــة امل التنميـــــة ـــــ ـــــي و لك ب : رالتــــد

ـــــــــا ر وتطو ا تــــــــداول ل ـــــــــس ونيــــــــة، إلك ة بـــــــــصو ــــــــا وإتاح يـــــــــة التد املــــــــواد نوعيـــــــــة ن رتحــــــــس ر

ـــــ و ن، املتعلمـــــ لتناســـــب متعــــددة أوقـــــات ـــــ ب والتـــــد التعلــــيم فـــــرص وإتاحـــــة ندورباســــتمرار،

وفاعليـة ا ـ تحف ـ وأك تمـام، لال ة إثـا ـ أك يـة تد ئـة ب وتـوف مانيـة، أو انية م قيود
ً

ر ر وتقليـل. ز

كـال نـت ن تقنيـات وتقـديم ن، املتعلمـ كفـاءة فـع و ب، التـد وقت واختصار ب، التد لفة ت
ً

ر ر ر

التــد نــامج ال ــ امن ــ ال ــ غ التعلــيم وأدوات امن ــ امل التعلــيم أدوات برمــن التــد ــ ي ر،

ا مـــدارك لتوســـيع للمــرأة الفرصـــة وإتاحــة ن، واملـــد ن املتعلمــ ن بـــ تفاعليــة عالقـــة ــي و رلك

والتنقل ا مسك ف لظر تقديرا ا ا ا م ووتنمية
ً

  .ر

ي و لك ب التد   :رمعوقات
د مـــنرأو كــال

ً
جـــيمس( و ـــرت ،Robert & jamws ، 2006ور ي والـــسامرا قنـــدل ،٢٠٠٢؛

ش؛٢٣ فالـــس و ـــسب ـــي) Jessup & Valacich, 2006: 131،ج و لك ب التـــد رمعوقـــات

ي فيما ا إيجا مكن و للمعلمات سبة   :زبال

 ــــــزة أج لـــــشراء املعلــــــم ـــــا يتحمل ــــــ ال ضـــــافية النفقــــــات ـــــ تتمثــــــل اقتـــــصادية معوقـــــات

التحتيــــــــة يـــــــة الب وضـــــــعف تــــــــصال، ـــــــ ع ن عـــــــ أدوات مـــــــن ــــا ــــ يـــــــرتبط ومـــــــا اســـــــب ا

التقنيـــــاتلال مـــــن ســـــتفادة عـــــن ى تتـــــوا الناميـــــة الـــــدو مـــــن ـــــ كث يجعـــــل ممـــــا لتـــــصاالت

عــــن الناجمــــة ائلــــة ال قتــــصادية لفــــة ال ب ــــس ب والتــــد التعلــــيم مجــــال ــــ ديثــــة را

لفـــــة ت ـــــ إ إضــــافة ا، اســـــتخدام ــــ ع ة ـــــشر ال الكــــوادر ب وتـــــد ا وصــــيان ـــــزة ج رتــــوف

املعينة مجيات  .ال

 تقنيـــــــة الــــــــشعوب: معوقـــــــات ر تطـــــــو ــــــــ فعـــــــال دو تــــــــصاالت و املعلومـــــــات رلتكنولوجيــــــــا

الوقـــــت تـــــوف ـــــ التقنيـــــة تلــــك مـــــن ســـــتفادة يـــــتم حيــــث ة، املتطـــــو الـــــدو ـــــ روالتقــــدم ل
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تلــــــك مـــــن ـــــستفد لـــــم يــــــة العر الـــــدو عـــــض ولكـــــن نتــــــاج، عمليـــــات ن لتحـــــس ـــــد لوا

عــــــائق تقــــــف ــــــ ال التقنيــــــة املعوقــــــات عــــــض لوجــــــود نظــــــرا التقنيــــــة
ً

الــــــنظم تقــــــدم أمــــــام

ـــــا وم تـــــصاالت و وتكنولوجيـــــا لتقنيـــــات: املعلوماتيـــــة ع الـــــسر التطـــــو مواكبـــــة ة رصـــــعو

ة الــضا ســات الفاير ب ــس اســوب ا ــزة ألج املفاجــأة عطــال مــن ــوف وا اســب، را و

املـستخدمة مجيـات وال ـزة لألج مـان و مايـة ا مـستو نقـص أن إ إضافة زة، ىباألج

ب التـــــــــد ـــــــــةرـــــــــ املطلو ات والـــــــــشب التحتيـــــــــة ـــــــــ الب وضـــــــــعف ، معـــــــــو ـــــد عــــ ـــــــــي و قلك

وقلــــة املختلفــــة، ياتيــــة ا املجــــاالت ــــ اســــوب ا ــــزة أج ــــشار ان ومحدوديــــة لالتـــصاالت،

مثــل ــي و لك ب التــد برمجيــات ــ لفــة الت ــ إ إضــافة ي، واملعلومــا ي اســو ا رالــو

نت ن  .خدمة

 ة ــشر املــ: معوقــات ــ الــنقص عــدأن الرقمــي العــصر مــع للتعامــل لــة املؤ ة ــشر ال د روا

اللغــــــــة تمثـــــــل كمــــــــا ديثـــــــة، ا للتكنولوجيـــــــا ا ســــــــ مما عـــــــن املؤســــــــسات ـــــــھ تواج رمعوقـــــــا
ً

العـــالم ــھ يواج الــذي التحـــدي أن ــ إ ن البــاحث مـــن العديــد ــش حيـــث عائقــا يــة نجل
ً

ن خــــــدمات ــــــ اف ــــــ ح و التطـــــــو أجــــــل فمــــــن اللغــــــة، ــــــو ــــــي ـــــــرالعر ع يتوجــــــب نــــــت

نــت، ن بــرامج س تأســ ــ ساســية اللغــة ــا كو يــة نجل اللغــة ــ املعرفــة املــستخدم

ات بــــــالتطو املؤســـــسة أو املجتمــــــع أفـــــراد ـــــل ج ــــــ ع و املعلوماتيـــــة ميــــــة ـــــ إ رباإلضـــــافة

التعـــود وعـــدم ن، املتـــد دافعيـــة ضـــعف أن كمـــا ا، واســـتخداما ديثـــة ا رالتكنولوجيـــة

أس يع و لك ب التد  .راليب

دو تحــــــو ال ــــــي و لك ب التــــــد ــــــة تجر ــــــ املعوقــــــات ــــــذه وجــــــود أن ذكــــــره يجــــــدر نومــــــا ل ر

العيـوب ـذه أخـذ من البد بل ب، التد عملية ديثة ا التقنيات استخدام من رستفادة

ثـــــار عـــــض تـــــأث مـــــن والتقليـــــل ـــــا م ســـــتفادة معـــــدالت ـــــادة ـــــدف عتبـــــار يـــــةزـــــ ان ا

ا الستخدام   . السلبية

الثالث ونية: راملحو لك ب التد   .رمنصات
املجتمعــــات ــــل ل العــــصر ــــذا ــــ حتميــــة ة ضــــر أصــــبحت ونيــــة لك املنــــصات إن ورحيــــث

ات وصـــــعو تحـــــديات ة متجـــــاو ـــــي و لك للـــــتعلم وفـــــرص خـــــدمات مـــــن تـــــوفره بمـــــا زاملتقدمـــــة

ا ز ـــ ت عليـــھ التقليـــدي، والتعلـــيم ب فقـــدرالتــد ـــا، ي وما ـــا وم مف و ـــا ـــف التعر ـــ إ اجـــة

ن وآخـر تيـو ـا والتفاعـل) Tu, et al, 2012,13(وعرف التواصـل ـيح ت ونيـة إلك علـم ئـات ب ـا بأ

وفقــــــا ي الــــــذا الــــــتعلم ــــــ ع م ــــــساعد و املختلفــــــة، دوات خــــــالل مــــــن ن واملتعلمــــــ املعلــــــم ن بــــــ
ً

ــو و ــانقو ب ــا عرف كمــا م، ــستخدم)  Baihong, &Yu,d, 2014, 219(صائــص مواقــع ــا بأ
ُ

مـــــــن للعديــــــد ن املعلمــــــ تنظــــــيم ــــــا خالل مـــــــن مكــــــن و نــــــت ن ــــ ــ ع اســــــية الد الــــــصفوف ة رإلدا ر



معوقات استخدام منصات التدریب اإللكترونیة في برامج التطویر المھني 
  ة بیشة من وجھة نظر المعلمات بمراكز التدریب التربوي بمحافظ

 

 عیدة محمد صالح القرني 
محمد عایض القحطاني/ د.أ  

 

 

 

578 

واســـــتخدام ـــــشطة، وتقـــــديم ات، ختبــــا إجـــــراء ـــــ ـــــساعد ــــا أ كمـــــا ولة، ـــــس راملناقــــشات

مــــن ن واملتعلمــــ ن املعلمــــ مــــن كــــال إليــــھ يحتــــاج الــــذي الفعــــال التواصــــل
ً

ــــداف أ تحقيــــق أجــــل

ـــشاو بـــن ـــش كمـــا التعليميـــة، ئـــات) Bin Zhao, 2014, 559(العمليــة ب عـــن ة عبـــا ـــا أ ـــ رإ

م لـــــد أفــــراد مــــن نــــت ن ـــــ ع مجتمعــــات ن لتكــــو ــــا بناؤ يـــــتم نــــت ن شــــبكة ــــ ع تفاعليــــة

دوات ـــم ل وتـــوفر واحـــد ع طـــا ذات ـــشطة أ أو كة مـــش مـــصا ـــم تجمع كة مـــش تمامـــات ا

املعرفــــــة ـــــشاركو و ـــــا، خالل مـــــن م بيـــــ تواصـــــل يحـــــدث بحيـــــث ذلـــــك، ـــــ ع م ـــــساعد ـــــ نال

ولقطـــات وصــو وصــوت نــصوص مـــن متعــددة وســائط ل شــ ـــ الفكــر م ونتــاج رواملعلومــات ي

يعــان الر ــا عرف نمــا ب ســوم، و ن) ٢٠١٧،١٩٠(رفيـديو بــ تجمــع عليميــة تفاعليــة مواقــع ـا بأ

املحتــو ة إدا أنظمــة ات ــ ىمم ـــار خالل مــن يــتم جتماعيــة التواصــل ات شـــب ن ــ و ــي و لك

متحانــات و الواجبــات وإعطــاء الــصفية النقاشــات ة وإدا نــت، ن شــبكة ــ ع املــواد ن رتخــز

مـــو أوليـــاء واطـــالع باملالحظـــات الطـــالب ـــد وتز النتـــائج وتقيـــيم ـــسليم، ال مواعيـــد عـــة رومتا و

م أبنا ات   . بمستو

الحـــــــظ مجمــــــــلو ــــــــ ــــــــع ا اك اشــــــــ ونيــــــــة لك ب التــــــــد ملنـــــــصات الــــــــسابقة فــــــــات رالتعر

ي كما و العناصر، من   :مجموعة

عتمــــد  - أ والــــذي ــــب للو ي الثـــا يــــل با مــــرتبط ونيـــة لك ب التــــد منــــصات ـــوم رمف

املستخدم تفاعل   .ع

عد  - ب من ب الو تطبيقات ع اضية اف مجتمعات ع  .عتمد

مع  - ج التواصل ات شب امل ونيةت إلك ابط ر ق طر عن البعض ا   .وعض

نادا واســـ
ً

ئـــات ب عـــن ة عبـــا ونيـــة لك ب التـــد منـــصات بـــأن القـــو يمكـــن ســـبق مـــا ـــ رع ر ل

لتحقيـــق ـــب الو وخـــدمات أدوات توظيـــف ـــ ع عمـــل نـــت، ن ـــ ع قائمـــة ونيـــة إلك ب رتـــد

بــــث ــــا خالل مــــن مكــــن و يــــة، التد العمليــــة عناصــــر ن بــــ والتفاعــــل ررالتواصــــل التطــــو بــــرامج

التفاعليـــة ـــشطة ومـــشاركة الزمـــان، او ـــان امل قيـــود دو ـــ تزام ـــ غ أو ـــ تزام ل ـــش ـــ نامل

وعــــــرض ـــــا، وتقييم ات ختبـــــا وإجـــــراء ن، املتـــــد مــــــن ا اســـــتالم مواعيـــــد وتحديـــــد يـــــة رالتد ر ر

مثــل مختلفــة صــو ــ تبــ: رامللفـات ــا خالل مــن يــتم ــ ال والــنص والفيـديو والــصوت ادلرالــصو

ات ا وامل   .راملعلومات

ونية لك ب التد ملنصات ة النظر   :  رسس
ك ــش و املعرفيـة، جتماعيــة ـة النظر ـ ع ونيــة لك ب التـد منــصات اسـتخدام ريقـوم

ـــ دي اســـة د ذلـــك أكـــد وقـــد ـــي، و لك للتعلـــيم ي الثـــا يـــل ا أدوات معظـــم ذلـــك ـــ ـــا رمع
ُّ

  

Debbie, 2010)(د خــــــالل الوجــــــودرفمــــــن أن نجــــــد جتماعيــــــة املــــــتعلم وجــــــود طبيعــــــة ِاســــــة
ّ

ــــــ مع س تأســــــ ـــــ ــــــا مركز ا دو لعــــــب و ، مـــــا ا التعــــــاو يل ــــــس ل ر ضـــــر ــــــو ًجتمـــــا ًر ي نو
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الطــالب اك إد بمـدى الـتعلم ئــات ب ـ جتمـا ـضو ا ــ ع ـستدل و للمجموعـة، رنتمـاء ر

التفاعــل حــدث و ن، حقيقيــ اص ــ أ م بــأ ــا ف ن خــالللآلخــر مــن ن املــشارك ن بــ جتمــا

باستمرار تتغ ديناميكية و التفاعل ذا و شطة، ال   .املشاركة

مـــــــــن ـــــــــل حـــــــــدد و تـــــــــصالية، ـــــــــة النظر مبـــــــــادئ ـــــــــ ع ونيـــــــــة لك املنـــــــــصات تقـــــــــوم : كمـــــــــا

)، خطـــوة،٢٠١٦،١١٠رمنـــصو أبـــو تـــصاليةSiemens, 2005)؛٢٠١٠،٢٦؛ ـــة النظر مبـــادئ

ي   :فيما

 املتخصصةالتعلم املعلومات مصادر ن ب ط الر عملية   .و

 الســتمرار ان ضــر مــا عل فــاظ وا ن واملعلمــ ن املتعلمــ ن بــ والتواصــل تــصاالت ورتـوف

  .التعلم

 ـــــــا م مختلفـــــــة بطـــــــر الـــــــتعلم يحـــــــدث فقـــــــد للـــــــتعلم ـــــــ الرئ املـــــــصدر ـــــــست ل ات قاملقـــــــر : ر

املختلف التواصل أدوات ع التواصل املدونات، ات، نتراملقر ن شبكة ع البحث   .ة،

 تصا التعلم من دف ال ما للمعرفة والوصو   .لتقان

 اء تنوع واملعرفة التعلم   .ريكمن

 ــ ع العثـو كيفيـة فـتعلم حاليـا، ف معـر ـو ممــا ميـة أ ـ أك املعرفـة مـن ـد املز ـساب راك و
ً

املعلومات معرفة من مية أ أك  .املعلومات

من فادة مكن نو بـ للتواصـل متعـددة أنمـاط تـوف ة ضـر ـ ع التأكيـد ـ ـة النظر ورتلك

التواصـــــل أدوات باســــتخدام الــــبعض ن عــــض و ات املتـــــد املعلمــــات ن ــــ و واملعلمــــات، ــــة راملد ر

تفـــــاع متعــــدد أو ي ثنــــا ل ـــــش أو امن ــــ م ــــ غ أو امن ـــــ م ل ــــش ذلــــك ـــــان أ ســــواء املناســــبة،

ـــــ للمـــــشاركة للمعلمـــــات الفـــــرص ـــــشانوتـــــوف ات القـــــرا واتخـــــاذ املعرفـــــة، ونقـــــد راملناقـــــشات

ـــ ات للمتـــد ـــصية ال ات ـــا امل وتوظيـــف الـــتعلم، ـــ مختلفـــة مـــداخل واســـتخدام رالـــتعلم، ر

املــــــشاركة ــــــ ع عتمــــــد بات وتــــــد ــــــشطة أ تتــــــضمن أن مراعــــــاة يجــــــب كمــــــا الــــــتعلم، رــــــشاطات

ات الشب باستخدام واملعلمات ة املد ن ب جتما   .روالتفاعل

ونية لك ب التد منصات مية   :رأ
ـــــــ مـــــــنيو ،: (ـــــــل عقـــــــو و مخالفـــــــة، ، ـــــــ نز ومحـــــــسن،٨: ٢٠١٧ر ،٢٠١٥،٢٦:٢٥؛ ـــــــ ع ؛

ــ)  Buzzetto, 2012, 65 ؛٢٠١٢،٥٢ ي فيمــا ونيــة لك ب التــد منــصات ميــة مــن: رأ ــد تز

ومـــشاركتھ التعليمــــي املحتـــو ــــشر ـــ ن واملتــــد الطـــالب ىمـــشاركة ــــش: ر ـــ غ مــــنممــــا ـــ كب ل

ي التعـــــاو والــــتعلم والتفاعــــل، التواصــــل ــــ ع يقـــــوم الطالــــب دو أصــــبح حيــــث الطــــالب؛ رأدوار

ي الــذا الــتعلم ع ــ ــا أ كمــا ونيــة، لك الــتعلم منــصات تــوفره مــا ــو و ي ــشار ال : والــتعلم

ب متــــد ـــل ي الـــذا الـــتعلم ونيــــة لك ب التـــد املنـــصات خـــالل مــــن ن للمتـــد يمكـــن رحيـــث ر ر
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ق لـــھحــسب وتــوفر احتياجاتــھ حــسب الــتعلم ــ ع ــساعده ممــا ي الــذا وخطــوه اتــھ وخ اتــھ رد

املنـــــصات خـــــالل مـــــن املقـــــدم املحتـــــو وتنـــــوع للـــــتعلم، املناســـــب منـــــصات: ىالوقـــــت ـــــيح ت حيـــــث

مـــــن مكـــــن و ـــــي واملر واملـــــسموع ء املقـــــر ــــا م ات املقـــــر أنـــــواع مـــــن العديـــــد ونيـــــة لك والــــتعلم ر

العنا مــن العديــد عــرض ــا ــاخالل م أ ومتنوعــة متعــددة ل أشــ ــ التعليميــة النــصوص،: صــر

ـــــــــة حر ونيـــــــــة لك التعليميـــــــــة املنـــــــــصات وتـــــــــوفر الرســـــــــومات، الفيـــــــــديو، الـــــــــصوت، ، رالـــــــــصو

وتبـادل: املناقشات الـرأي عـن والتعب املناقشات ال أش من العديد املنصات ذه توفر حيث

ل ممتعـــــــة ئـــــــة ب تـــــــوفر ن، خـــــــر مـــــــع والتفاعـــــــل ناملعلومـــــــات املنـــــــصات: لمتعلمـــــــ تمكـــــــن حيـــــــث

ملــــا وذلــــك املنــــصات ــــذه ــــ ع املتاحــــة التعليميــــة ات املقــــر مــــن فــــادة و املتعــــة مــــن ن راملتعلمـــ

إيجابية وأك متعھ أك ن املتعلم يجعل مما ا داخل والتفاعل للتواصل أدوات من  .توفره

ـ إو يرجــع ونيـة لك ب التــد منـصات ــشار ان أن يتـ ســبق مـا ــمرضــوء أ ـ عت ــا أ ـ

قبــــل مــــن املباشــــر والوصــــو بالتفاعليــــة، ــــا لتم املجتمــــع؛ ا د ــــش ــــ ال ديثــــة ا لالتقنيــــات

ـيح ت ـا أ ـ ع فـضال ذا العالقات، من العديد شاء إل خصبا انا م ا يجعل مما املستفيدين،
ً ً

ا عــن ـ التعب ــة حر مــن ــد ل عوائــق دو واملداخلـة التعليــق ــ ع ة القــد نللقـار ر ثقــةئ مــع لــرأي

ـــان بإم وأن حـــذف، أو ـــف تحر أي دو امـــل بال ـــشر ت ســـوف مداخلتـــھ أو عليقـــھ بـــأن نالقـــار ُ ئ

يقولھ ما ع طالع ن الزائر   .جميع

ــــة ــ ونيـــ لك ب ــــد ــ التـــ ــــــصات منـــ ــــــصائص وخـــ ات ــــ ــ ــ ن(يـــــــــذكر: رمم وآخـــــــــر ٢٠١٤وعزمـــــــــي

ع٥٩٤:٥٩١، سليمان،٨٨-٢٠١٣،٨٧؛ ،٢٠١٣،٩؛ نومار Romina, C. 2008, 2) ؛٢٠١٣،٥٣؛

ـــ ونيـــة لك ب التـــد منـــصات وخـــصائص ات ـــ مم ـــم د: رأ واملـــوا املـــصادر مـــشاركة انيـــة رإم

مختلـــف ن بــ التواصـــل ن وتمكــ املختلفـــة، املجموعــات ن بـــ املــستمر التواصـــل وتــوف العلميــة،

املجموعـــــــات ـــــــشاء وإ املجتمـــــــع، املعلومـــــــاتGroupsأطيـــــــاف رســـــــة لف جديـــــــدة آليـــــــة وتقـــــــديم ،

واملجموعــاتواملعر فــراد ن بــ التفاعليــة للمحادثــات دعمــا تقــدم ــا أ ــ إ إضــافة جديــدة، فـة
ً

 .

ماعية ا الرجعية للتغذية ودعما
ً

 .  

ا خالل من يمكن أنھ ونية، لك التعلم منصات ات مم م أ أن للباحثة ات سبق   :مما

 جات الـــــد يل ـــــ و ا يح بتـــــ النظـــــام يقـــــوم ن، للمتعلمـــــ ات اختبـــــا ـــــشاء رإ ـــــر آ ل ـــــش

ــــا م أ مــــن ــــ وال ات لالختبــــا املعلــــم ا يحــــدد ــــ ال املعــــاي متعــــدد،: رحــــسب مــــن ختيــــار

جابات ع عقيب وضع من املتعلم ن تمك مع طأ وا الصواب ات  .راختبا

 املعلم مع أو م مال مع ا وتبادل ن املتعلم قبل من امللفات  .زتحميل

 أل وفقـــــا مجموعـــــات ــــ إ ن املتعلمـــــ تقــــسيم
ً

مجموعـــــة ـــــل ل ــــضع و املعلـــــم يـــــراه يف تــــص ي

كة مش  .ملفات
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الوطنية ونية لك التعليمية املنصات ر ألش عرض ي   :وفيما

املفتوحــة-  الــسعودية د للمــوا شــمس والتعلــيم: رمنــصة ــي و لك للــتعلم الــوط املركــز قــام

الت د املـــوا ة مبـــاد بـــإطالق امعـــات ا مـــن عـــدد مـــع بالتعـــاو عـــد رعـــن ر لبنـــاءن املفتوحـــة عليميـــة

شـــــمس املفتوحـــــة" منـــــصة الـــــسعودية د املـــــوا نـــــة"رشـــــبكة ال قبـــــل مـــــن ـــــا اعتماد تـــــم وقـــــد ،

العــــــا التعلـــــيم ــــــشمل ل ا توســـــيع وتــــــم عة الـــــسر ات املبــــــاد ضـــــمن الرقمــــــي للتحـــــو ـــــة ا رالو لر ز

العام، شمس،(والتعليم منصة   ).٢٠٢٠موقع

ــــي- إثرا ــــي"منــــصة يــــ" إثرا عر منــــصة عــــن ة الـــــوطرعبــــا نــــامج ال مــــن ثقــــة من ونيــــة إلك ة

الــــوط التحــــو برنـــامج ات مبــــاد وإحـــدى العامــــة، ة دا ـــد مع ــــ عـــد عــــن ب لللتـــد ر ر ٢٠٢٠ر

اململكـــة ـــة ر دو٢٠٣٠ؤلتحقيـــق ميـــع ل متاحـــة املـــة مت ونيـــة إلك ئـــة ب تـــوف ـــ إ ـــدف و ن،

ف باملعــــا املــــستفيدين ــــد و ل الزمــــان، أو ــــان امل ــــاجز فــــعراعتبــــار ــــدف مــــة الال ات ــــا روامل ز ر

ب التد مقر الفع م وجود إ اجة ا دو ، شر ال املال أس ركفاءة نر ي،(ي   ).٢٠٢٠إثرا

ن- عـــــ الوطنيـــــة التعلـــــيم ـــــ: بوابـــــة ال ع املـــــشا ـــــم أ أحـــــد ن، عـــــ الوطنيـــــة التعلـــــيم بوابـــــة رعـــــد
ُ

للمما دعمــــا الــــسعودية، يــــة العر باململكــــة التعلــــيم ة ا و ـــا رأطلق ر
ً

امليــــدانز ــــ التعليميــــة ســــات

التعلــيم تقنيــات ثمر ــس و التعلــيم مخرجــات يحــسن بمــا التفــاع الرقمــي بــاملحتو ىالتعليمــي

ن والعــــشر ـــــادي ا القــــر تطلعــــات يحقــــق بمــــا ديثــــة ـــــ. نا ا الد العــــام مطلــــع د شــــ رحيــــث

ن) ٢٠١٥-٢٠١٤( ن تدشــــــ للمعلمــــــ البوابــــــة ــــــذه أتاحــــــت وقــــــد ن، عــــــ الوطنيــــــة التعلــــــيم بوابــــــة

كمــــا ن، والعـــشر ـــادي ا القــــر متطلبـــات ـــ ع يـــة مب علــــم و علـــيم اتيجيات اســـ ناســـتحداث

ـ ا الد ومـستواه الفرديـة اتـھ قد بحـسب كـال ي الـذا الـتعلم فـرص للطـالب تـوفر ـا رأ ر
ً

موقـع (:.

ن، ع الوطنية التعليم   ).٢٠٢٠بوابة

ب- در ات: ومنصة مبـاد إحدى و ي، و لك ب للتد وطنية رمنصة در املـوا تنميـة رصـندو ق

ة ــــشر الـــــذكو" ــــدف"ال مــــن الوطنيــــة القــــو ات ــــا م فــــع و ات قــــد ر تطــــو ــــ إ ــــس ــــ رال ىر ر ر

املناســـــــــبة الوظيفـــــــــة ـــــــــ ع م حـــــــــصول تـــــــــدعم ـــــــــ ال الوظيفيـــــــــة ات ـــــــــا امل م وإكـــــــــسا نـــــــــاث، رو

منـــصة تـــوفر حيـــث الـــسعودي، العمـــل ســـو متطلبـــات وفـــق ـــا ف ســـتقرار ب"قو العديــــد" ودر

امج ــ ال يــةمــن تد ملوضــوعات املجانيــة يــة التد ات واملــسا املختلفــة ونيــة لك يــة رالتد ر ر ر

ــان، م ــل ومــن وقــت أي ــ ــا ل الوصــو يمكــن الوظيفيــة، حتياجــات ــ تل ب،(لمتنوعــة ودر

٢٠٢٠.(  

للمعلـــــم- الـــــصيفي ـــــ امل ر والتطـــــو ب التـــــد بــــــاملركز: رمنـــــصة ممثلـــــة التعلـــــيم ة ا و رحرصـــــت ز

للتطــــو برنــــامجالــــوط ي يــــأ التعليميــــة، بالعمليــــة تقــــاء لال ر التطــــو فــــرص إتاحــــة ــــ ع ــــ امل رر

لـــــــشاغ نوعيـــــــة بـــــــرامج تقـــــــديم ـــــــدف الـــــــصيفية ة جـــــــا ة ـــــــ ف ثمار الســـــــ الـــــــصيفي ب زالتـــــــد ر

ب التـد بـرامج بوابـة ن تدش تم عليھ نية، امل م احتياجا مع يتوافق بما التعليمية رالوظائف



معوقات استخدام منصات التدریب اإللكترونیة في برامج التطویر المھني 
  ة بیشة من وجھة نظر المعلمات بمراكز التدریب التربوي بمحافظ
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الـصيفي ـ امل ر يـوموالتطـو ـ واملعلمـات ن ـ٢٠١٨مـايو١٦للمعلمـ إ نـامج ال ـدف حيـث ،

مـــــن ـــــ أك مـــــن٩١٠٠٠تقـــــديم ـــــ أك ـــــ يـــــة تد التعلـــــيم٢٤٥رفرصـــــة ات إدا ـــــ ب للتـــــد رمقـــــر ر

بية، ال ليات التعليم،( و ة ا رو   ).٢٠٢٠ز

املوحــــــد- التعلـــــيم املنظومــــــا عـــــد: Vschool.comمنظومـــــة مـــــن املوحـــــد، التعلــــــيم تمنظومـــــة

ــــــ ال لـــــو ا أحـــــد ــــــ حيـــــث الـــــسعودية، يــــــة العر باململكـــــة التعلـــــيم ة ا لــــــو عـــــة التا امـــــة لال ر ز

عليــق باململكــة التعلــيم ة ا و ت قــر أن عــد جــاءت عــد، عــن اســة للد التعلــيم ة ا و ــا رأطلق ر زر ر ز

املوافــق ن ثنــ يــوم مــن ابتــداء ســمي ل ـش ليــة و التعليميــة س املــدا افــة ــ اسـة ًالد ر ر / ٨ر

تفــ٢٠٢٠/ ٣ ب ــس وذلــك ، مــسمى ــ غ ونــا ألجــل كو س رفــاير وجــاء و املنــاطق، مــن عــدد ــ

افــة واتخــاذ التعليميــة بالعمليــة ن وامللتحقــ ن ســ واملد الطــالب ــ ع فــاظ ا أجــل مــن رذلــك

املـــواطن ســـالمة أجـــل مـــن ـــة ا ح التعلـــيمزجـــراءات منـــصة التعلـــيم ة ا و أتاحـــت عليـــھ رن، ز

الطـالب ـستطيع ـ ح ن عـ وقنـاة املوحـد التعلـيم منظومة ع عد عن التعليم و ا ُف

ـــا وم ات ــ املم مـــن العديـــد املنظومــة وتمتلـــك ، ن، املعلمـــ مــع والتواصـــل س الـــدر عمـــل:وتلقــي

امن ــــ م ل ـــــش س الـــــدر تقـــــديم ــــ بحـــــل.وع املـــــواد.الواجبـــــات والقيـــــام اســـــتخدام يمكنـــــك كمــــا

آيفــــو ــــ ع عمــــل ــــ وال بــــاملوقع اصــــة ا والتطبيقــــات املوقــــع خــــالل مــــن الرقميــــة، نثرائيــــة

د و املوحدة،(وأندر التعليم  ).٢٠٢٠منظومة

عليميــــة             ـــات ومحتو مـــواد ـــ ع احتـــوت املوحـــد التعلـــيم منظومـــة أن نالحـــظ ســـبق ممـــا

ون ر تطو مت سا واملتعلمرقمية، املعلم من كال مو
ً

  . 

السعودية- ية العر باململكة ي و لك ب للتد التعليمي امل ر التطو  رمنصة

عــــام              خــــالل أجمــــع والعــــالم الــــسعودية يــــة العر اململكــــة ا د شــــ ــــ ال ف الظــــر ظــــل وــــ

العـــاملي٢٠٢٠ ــاء الو تفــ مــن كوفيــد(، ونــا ــ) ١٩ -ركو لتوج الرشـــيدةواســـتجابة القيــادة ات

ـسيق الت ـ كوميـة ا ـود ا امـل ت خـالل مـن ـة ا ح جراءات و مة الال التداب زأخذ ز

اســـــتمرار ــــ ع التعلـــــيم ة ا و مــــن وحرصــــا ذلـــــك ــــ ع بنـــــاء ونــــا، كو ــــاء و تفـــــ ملنــــع عــــة رواملتا ز ر
ً ً

ــــــودة ا ات مـــــستو ــــــ أع لتحقيــــــق الــــــصيفي؛ ب والتـــــد ر والتطــــــو الــــــتعلم نظــــــامرعمليـــــات ــــــ

ــــ امل ر التطــــو بــــرامج لتنفيــــذ والفنيــــة ة ــــشر ال انيــــات م افــــة ــــ ب ب، والتــــد رالتعلــــيم

عـــــــام التعليمـــــــي ـــــــ امل ر للتطـــــــو الـــــــوط ـــــــد املع أطلـــــــق عليـــــــھ التعليميـــــــة، الوظـــــــائف لـــــــشاغ

ب،٢٠٢٠ للتــد تفاعليــة ونيــة إلك منــصة ــ ع عــد عــن ب التــد ة رمبـاد ر عــن(ر ب التــد رملتقــى

  ) UGQ8NKetbwO/be.youtu://https،٢٠٢٠م،١٠الثالثاء،عد،

ـــــشة- ب علـــــيم ة إلدا عـــــة التا ـــــ اســـــب ا نـــــادي ونيـــــة:  رمنـــــصة لك املنـــــصات أن وحيـــــث

علي ئــة ب تخلـــق خــدمات مــن ـــيح ت ملــا عــد، عـــن ــي و لك ب التــد ـــ ــا فاعلي ــرت ميـــةرأظ

ـــان وامل الوقـــت ـــ املـــستمر والـــتعلم التعلـــيم ـــ عملي وتـــدعم ن املـــستخدم ن بـــ فعالـــة تفاعليـــة



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
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ــــــ تر مــــــستحدثات مــــــن تــــــصاالت و املعلومــــــات تكنولوجيــــــا ولدتــــــھ ـمـــــا ثمار والســــــ املناســــــب،

ــــشة ب علــــيم ة إلدا ع التــــا ــــ اســــب ا نــــادي ة مبــــاد أتــــت والتعليميــــة، يــــة التد ربالعمليــــة ر ر

ب عـــــامرللتـــــد عـــــد ـــــ٢٠١٧عـــــن م ـــــس ـــــ وال ـــــشة ب محافظـــــة ـــــ ة ـــــ املم ب التجـــــا كأحـــــد ر،

يـــة تد بـــرامج مـــن نوعيـــة خـــدمات تقـــدم ونيـــة إلك منـــصة خـــالل مـــن للمعلـــم ـــ امل ر رالتطـــو

نقــــــــاش( تقنيـــــــة حلقــــــــات عمــــــــل، ش و ات، دو رلقــــــــاءات، مــــــــن) ر نخبــــــــة اســــــــتقطاب ــــــــق طر عــــــــن

مــس ـ ع التقنيـات أفــضل اسـتخدام و ن، اتاملتخصـص قــد ر تطـو ا ــدف ـان و العـالم،، رتو ى

مـن للكفـاءات الفرصـة وإتاحـة وجاذبـة، غنية ئة ب إيجاد م ملساعد تقنيا التعليم ي سو م
ً

ي ـــسو م ة املبـــاد ــذه دفت واســـ التعلـــيم تخــدم ـــ ال امج ـــ ال لتقــديم ن واملتخصـــص ن راملــد ر

والطالبات والطالب املجتمع وأفراد ا(التعليم نادي شة،موقع بب   ).٢٠٢٠اسب

جائحـــــة     ة ــــ ف ــــشة ب علــــيم ة بــــإدا بــــو ال ب التـــــد قــــسم اعتمــــاد الباحثــــة الحظــــت روقــــد ير

عــد اســب ا نــادي منــصة خــالل مــن للمعلمــات ــ امل ر التطــو بــرامج عــض تقــديم ــ ونــا ركو

ـــــ وال ـــــشة ب علـــــيم ة إدا ـــــ الوحيـــــدة املنـــــصة ـــــ اســـــب ا نـــــادي منـــــصة أن حيـــــث رتطبيـــــق،

ا برامج تنفيذ ة دا أقسام معظم ا عل   .راعتمدت

ســــ مد منــــصة ــــي و لك الــــتعلم ة إدا رنظــــام ــــي،: ر و إلك علــــم ة إدا نظــــام ــــ ســــ رمد ر

م ـس و والـتعلم، التعلـيم عمليـات تـدعم ـ ال ونيـة لك التعليميـة دوات مـن العديد يضم

ا واملقـــــــر للمنــــــا التعليميـــــــة ــــــداف تحقيـــــــق والقـــــــيمرــــــ ات ـــــــا امل تحقيــــــق تـــــــدعم كمــــــا رت،

ســــــ مد منــــــصة وفــــــرت واملــــــستقبل، اضــــــر ل الرقميــــــة املتطلبــــــات مــــــع يتــــــوائم بمــــــا ف رواملعــــــا ر

ــــــ م ـــــس و التعليمـــــي املحتــــــو وتبـــــادل بمـــــشاركة ـــــسمح ــــــ ال دوات املـــــصادرو مـــــن ىالعديـــــد

ـــا وم للمعلــم، ـــ امل ر امنيـــة: التطــو ال اضــية ف ـــيح): Microsoft Teams(لالفـــصو ت ـــ ال

ومـــــصادر ـــــ تزام ل ـــــش عـــــد عـــــن اضـــــية ف واللقـــــاءات ش والـــــو ات والـــــدو امج ـــــ ال رتنفيـــــذ ر

متنوعة من:    عليمية أك س مد متنوعـا٤٥رتوفر عليميـا ا مصد ألف
ً ًً مرئيـة(ر ات فيـديو

تفاعليــــــة ب تجــــــا عــــــاد، ثالثيــــــة ائنــــــات ، معــــــز واقــــــع عليميــــــة، ألعــــــاب روكرتونيـــــة، عــــــة،ز وما

ة و تر وكتب مثـل) قصص التقيـيم وكـذلك التعليمـي، والتـصميم للتخطـيط أدوات تـوفر : كمـا

مـن ـ أك تـضم أسـئلة نـوك و ونيـة، إلك ات ات١٠٠راختبا املقـر أغلـب ـ محكـم سـؤال رألـف
ّ

اســـــــــية تزامنيـــــــــة.رالد ـــــــــ غ يـــــــــد: وأدوات ال مثـــــــــل تزامنيـــــــــة ـــــــــ غ أدوات ســـــــــ مد منـــــــــصة ــــوفر رتـــــ

و ــــي و ــــشاطاتلك لل الراجعــــة التغذيــــة ــــ ع ــــصو ا ــــا خالل مــــن يمكــــن ن؛ املعلمــــ لغــــرف

يمكــــن كمــــا ، ســــ ًمد ــــ ع نجز ســــ ــــ ال ونيــــة لك روالتقييمــــات
ُ

ن  واملــــشرف س املــــدا رلقــــادة

ر والتطـو يحية التـ جـراءات ن التحـس عمليـات وإجـراء داء، عـة متا ن واملعلم ن بو ال

الت أدوات خـــالل مـــن ـــ منظومــــةامل خـــالل مـــن ســـ مد منـــصة ـــ املتـــوفرة تـــصال و رواصـــل



معوقات استخدام منصات التدریب اإللكترونیة في برامج التطویر المھني 
  ة بیشة من وجھة نظر المعلمات بمراكز التدریب التربوي بمحافظ
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داء ومؤشرات ر ،(رتقا س مد   ).٢٠٢٠رمنصة

ر التطــو ــ م ــس تزامنيـة، ــ وغ تزامنيــة أدوات وفــرت سـ مد منــصة أن نالحــظ ســبق رممـا

ـش عـد عـن اضـية ف واللقـاءات ش والو ات والدو امج ال تنفيذ يح وت للمعلمات رامل لر

قــادة او ن واملــشرف ن املعلمــ ن بــ او الــبعض م عــض املعلمــات ن بــ ســواء ، ــ تزام ــ غ او ــ ًتزام

معرفيــــــا ن ونمــــــو املعلمــــــات ات ــــــا م ر وتطــــــو دعــــــم ــــــ ع يــــــنعكس ـــا ممـــ ن، املتعلمــــــ او س املــــــدا
ً

ر ر

نيا وم
ً

.  

ونية لك املنصات استخدام   :معوقات
ي ـو و لياسـك اسـة د ن) Leask & Younei, 2013(رأسـفرت املعلمـ تواجـھ معوقـات وجـود ـ اإ

ونيـــــة لك التعليميـــــة للمنـــــصات م اســـــتخدام خـــــالل مـــــن التعليميـــــة للعمليـــــة م ســـــ مما رـــــ

ـــشغيل، ال ـــ مـــشكالت وكـــذلك والتعليميـــة، ـــة دا املعلومـــات بـــنظم املعرفـــة قلـــة ـــ رتمثلـــت

لوك جــا اســـة د ــدفت وقــد ركمــا حلــو) Garloch, 2015(ر عـــن البحــث ــ التحـــدياتلإ لــبعض

املفتوحــــــة ونيــــــة لك ات املقــــــر ذات الــــــتعلم منــــــصات تواجــــــھ ــــــ عمــــــاMOOCSرال ّوالبحــــــث

مختلـــف مـــن ن املتعلمــ ميـــع بفاعليـــة يــصل ال الـــذي املقـــر محتــو لة مـــش ـــة ملواج ا رعــد ى

تواجـــھ ــ ال التحــديات عــض أن اســة الد ـــذه نتــائج ــرت وأظ والثقافيــة، العلميــة لفيــات را

خاصــــــاســــــتخدام ب ــــــس انــــــت املفتوحــــــة ونيــــــة لك ات املقــــــر ذات التعليميــــــة راملنــــــصات

ومفتوحة(   ).ائلة

اسة الد ض رفر   :و
داللـة .١ مـستو عنـد إحصائيا دال فر يوجد ىال

ً
نحـو٠,٠٥ق اسـة الد أفـراد اسـتجابات ن ربـ

ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام مــن تحــد ــ ال راملعوقــات
التخصصٌ ملتغ   .ىعز

داللـة .٢ مـستو عنـد إحصائيا دال فر يوجد ىال
ً

نحـو٠,٠٥ق اسـة الد أفـراد اسـتجابات ن ربـ

ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام مــن تحــد ــ ال راملعوقــات

ة ا سنوات ملتغ ىعز ٌ.  

داللـة .٣ مـستو عنـد إحصائيا دال فر يوجد ىال
ً

اسـت٠,٠٥ق ن نحـوبـ اسـة الد أفـراد رجابات

ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام مــن تحــد ــ ال راملعوقــات

ل املؤ ملتغ ىعز ٌ.  

داللـة .٤ مـستو عنـد إحصائيا دال فر يوجد ىال
ً

نحـو٠,٠٥ق اسـة الد أفـراد اسـتجابات ن ربـ

ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام مــن تحــد ــ ال ــراملعوقــات امل ر التطــو بــرامج ــ

ونية لك املنصات ع ات الدو عدد ملتغ رعز ى ٌ.  

داللـة .٥ مـستو عنـد إحصائيا دال فر يوجد ىال
ً

نحـو٠,٠٥ق اسـة الد أفـراد اسـتجابات ن ربـ
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ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام مــن تحــد ــ ال راملعوقــات

العمل طبيعة ملتغ ىعز ٌ.  

ا وإجراءا اسة الد ية   :رمن
نـــاو      ــــلت املتبــــع املــــن توضـــيح حيــــث مــــن اســــة الد إلجـــراءات تفــــصيليا وصــــفا رالباحثــــة

ً ً

داة و ــــا، اختيا وطــــر ــــا، وعين اســــة، الد ومجتمــــع اليــــة، ا اســــة رالد ر بانة(قر وكيفيــــة) ســــ

ا   . تصميم

اسة- الد   :رمن
اســـــةـــــذه املـــــرالد اســــــتخدام الباحثـــــة أناعتمـــــدت حيــــــث ، املـــــس ھ بأســـــلو الوصـــــفي ن

عـــواد وأبـــو ، ـــ والع ونوفـــل، عبـــاس، أشـــار كمـــا الوصـــفي الـــذي) ٢٠١٦(املـــن ســـلوب ـــو

يـــصف الـــذي النــو ـــ التعب خـــالل مــن معينـــة رة لظـــا دقيقــا وصـــفا تقـــديم خاللــھ مـــن يمكــن
ً ً

ا فسر و ا خصائص و و رة   .الظا

اســة الد الد:رمجتمــع مجتمــع تحديــد حيــثرتــم املعلمــاتاســة مــن اســة الد مجتمــع ريتكــو ن

ن عــــدد والبـــالغ ــــشة، ب علـــيم ة إلدا عــــة التا س باملـــدا التخصــــصات رجميـــع معلمــــة،) ٥٥٤٠(ر

ـــ ا الد للعــام ــشة ب علــيم ة بـــإدا التخطــيط قــسم مــن دة الـــوا حــصائية ــ ع ربنــاء ر ر ً١٤٤١ /

  . ـ١٤٤٢

اسة الد    :رعينة

مجت             مـــــــن عينـــــــة تحديـــــــد قـــــــةتـــــــم الطر الباحثـــــــة اتبعـــــــت نـــــــا و لـــــــھ، ممثلـــــــة اســـــــة الد رمـــــــع

اسة، الد عينة تحديد محـلرالعشوائية بـاملجتمع العينـة عـدد أن عـن النتـائج أسـفرت وقـد

عــن تقــل أال يجــب اســة وقــد) ٣٧٠(رالد ــشة، ب بمحافظــة التعلــيم ة بــإدا املعلمــات مــن رمعلمــة

ــ ع عــشوائية قــة بطر ونيــا إلك بانة ســ ــع تو تــم
ً

أيز اســة، الد ملجتمــع املمــثالت راملعلمــات

توقفــــت وقــــد العينــــة، ــــ للتمثيــــل الفرصــــة نفــــس املجتمــــع أفــــراد مــــن فــــرد ــــل إعطــــاء تــــم أنــــھ

الــــردود عــــدد بلـــغ عنــــدما الــــردود اســـتقبال عــــن وصــــف) ١(لوجـــدو. رد) ٥٠٩(الباحثـــة ــــ يو

اسة الد   رعينة
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  ) ١(لجدو

العينة لفئات ة املئو سبة وال اسةالعدد الد ات متغ   رحسب

املتغ املتغ سبة العدد فئات  ال

من  %٣.٧ ١٩ سنوات٥أقل

ة %٢٢.٦ ١١٥ سنوات١٠إ٥من ا  سنوات

من  %٧٣.٧ ٣٧٥ سنوات١٠أك

وس الو الب ردو معلمات،(ن د   مع

متوسطة لية  )دبلوم
٢٤ ١٢٢% 

وس الو  %٦٩.٥ ٣٥٤ رب
ل  املؤ

عليا اسات اهماج(رد دكتو ،  %٦.٥ ٣٣ )رست

 %٦٦.٦ ٣٣٩ معلمة

ة و تر العمل %١٣.٦ ٦٩ مشرفة  طبيعة

 %١٩.٨ ١٠١ قائدة

من ات٣أقل  %٢٢.٦ ١١٥ ردو

ات٥إ٣من  %٢٥.٩ ١٣٢ ردو

ر التطو برامج عدد

املنصات ع امل

ونية من لك ات٥أك  %٥١.٥ ٢٦٢ ردو

 %٤٥.٦ ٢٣٢ علمي
 التخصص

ي  %٥٤.٤ ٢٧٧ أد

اسة الد أداة بناء   :رخطوات
أوال
ً

بانة:  س من دف ال     :تحديد

ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام معوقــات جــة د الكــشف ــ إ اســة الد ــذه رــدفت ر ر

جمــع خــالل مـن ــشة ب محافظــة ـ بــو ال ب التــد بمراكـز للمعلمــات ــ امل ر التطـو بــرامج يـ ر

اسة الد مجتمع   .راستجابات

ثانيا
ً

اسة:  الد أداة عاد أ بانة(رتحديد ا) س مفردا   : وصياغة

مجــال ــ يــة جن و يــة العر الــسابقة اســات والد والبحــوث والكتــب دبيــات ــ ع ربــاالطالع

اســـــة الد بموضــــوع تــــرتبط ــــ وال ــــ امل ر والتطــــو ونيــــة لك واملنــــصات ــــي و لك ب رالتــــد ر

يــــــــــــل ا أبـــــــــــا اســـــــــــة الدوســـــــــــر)٢٠١٥(ركد الرشـــــــــــيدي)٢٠١٦(ي، الــــــــــــداود)٢٠١٩(، ،)٢٠١٥(،

اســـة، الد لة بمـــش الـــصلة ذات واملعلومـــات املراجـــع اشـــتقاق ـــ ـــا م لالســـتفادة ا اســـ رود تــــمر

وليــــــة ا صــــــو ــــــ داة تكونــــــت وقــــــد اســــــة، الد أداة ربنــــــاء ــــــق(ر عــــــدد) ١م فقــــــرة) ٣٧(مــــــن

التا محاو ثالث ع عة رمو   :ز
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و لاملحــو ــ: ر ال ةاملعوقــات ــشر ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام مــن تحــد ــ رال
ً

نظــــر ــــة وج مــــن ــــشة ب محافظــــة ــــ بــــو ال ب التــــد بمراكــــز للمعلمــــات ــــ امل ر التطــــو يبــــرامج ر

عــــدد ــــ ع وتحتــــو ي) ١١(ياملعلمــــات الثــــا واملحـــــو ة، رعبــــا مـــــن: ر تحــــد ــــ ال ــــة دا ًاملعوقــــات
ر

بـــ ـــ ونيـــة لك ب التـــد منـــصات براســـتخدام التــــد بمراكـــز للمعلمـــات ـــ امل ر التطـــو ررامج

عـــدد ـــ ع وتحتـــو املعلمـــات نظــر ـــة وج مـــن ـــشة ب محافظـــة ـــ بــو يال واملحـــو) ١٣(ي ة، رعبـــا ر

بــــرامج: الثالــــث ــــ ونيــــة لك ب التــــد منــــصات اســــتخدام مــــن تحــــد ــــ ال التقنيــــة راملعوقــــات
ً

مح ــ بــو ال ب التــد بمراكــز للمعلمــات ــ امل ر يالتطــو املعلمــاتر نظــر ــة وج مــن ــشة ب افظــة

عدد ع ة) ١٣(يوتحتو   .رعبا

ـ  ما ا ليكــرت مقيـاس اسـة الد أدوات جـدا: راعتمـدت ة ـ كب جــة بد موافـق
ً

جــات،) ٥(ر رد

ة ـــــــ كب جـــــــة بد متوســـــــطة) ٤(رموافــــــق جــــــة بد موافـــــــق جـــــــات، رد موافـــــــق) ٣(ر ـــــــ غ جـــــــات، ) ٢(رد

ة ـــ كب جـــة بد موافـــق ـــ غ جتـــان، رد واحــــدة) ١(ر جـــة نتــــائجكمـــ. رد تفـــس ـــ الباحثـــة اعتمـــدت ا

تية القيم خالل من ستخدام جة د العينة أفراد من فرد ل يحدد أن ع اسة رالد   : ر

املدى املتوسط ان إذا قليلة، ستخدام جة د رتكو  ).١.٠ _ ٢.٣٣(ن

املدى املتوسط ان إذا متوسطة، ستخدام جة د رتكو  ).٢.٣٤ _ ٣.٦٧(ن

جة د رتكو املدىن املتوسط ان إذا ة، كب   ).٣.٦٨ _ ٥.٠(ستخدام

ــا ثالثــ
ً

ية:  الــــسيكوم ــــصائص بانة(ا ســــ وثبــــات صـــــدق): صـــــدق مــــن التحقــــق تـــــم

ــا قوام اســتطالعية عينـــة ــ ع بانة ســ صـــدق) ٤٥(وثبــات لنتــائج عــرض ــ ي وفيمـــا معلمــة،

بانة س   . وثبات

أوال
ً

بانة:  س   :صدق

لـــــألداةالظـــــالـــــصدق. أ ر بانة: يا لالســـــ ر الظـــــا الـــــصدق مـــــن صـــــالحية-يللتأكـــــد مـــــن التأكـــــد

ألجلھ وضعت ما لقياس ا عـدد-بنود ـ ع وليـة ا بـصو ا عرض مـن) ١٠(رتم ن املحكمـ مـن

والقيــــــــاس التعلـــــــيم وتكنولوجيــــــــا س التـــــــد وطــــــــر املنـــــــا مجــــــــال ـــــــ والكفــــــــاءة ة ـــــــ ا رذو ق ي

ــــة، بو ال ة دا و بــــو ال م روالتقــــو ةي عبــــا ــــل ومناســــبة وضــــوح مــــدى حــــو م مرئيــــا رإلبــــداء ل

حيــث مــن ن املحكمــ بمالحظــات الباحثــة أخـذت وعليــھ ا، صــياغ ضــوح و ــا بمحو ـا تباط ووا ر ر

ــــ بانة ســــ فقــــرات عــــدد ــــان حيــــث ، بانة ســــ فقــــرات ــــ ع والتعــــديل ــــذف وا ضــــافة

وليــة ا ـق)٣٧(رصـو م املحــاو ـ ع عــة مو رفقـرة نــ)١(ز و عــديل، تـم ن املحكمــ اء أ ـ ع راء ً

فقـــرات عـــدد ائيـــة ال ا صـــو ـــ لتخـــرج بانة بانة) ٣٣(رســـ ســـ فقـــرات ـــ ع عـــة مو زفقـــرد

ق ق)٢(م وامل م) ٣(، عمل ة وج العلمية م جا ود ن املحكم بأسماء   .ربيان

الــداخ(صــدق. ب تـــم): ـــساق بانة ســ وثبـــات الــداخ ـــساق صــدق تطبيـــقـــساب



معوقات استخدام منصات التدریب اإللكترونیة في برامج التطویر المھني 
  ة بیشة من وجھة نظر المعلمات بمراكز التدریب التربوي بمحافظ

 

 عیدة محمد صالح القرني 
محمد عایض القحطاني/ د.أ  

 

 

 

588 

عـــدد نفـــسھ اســـة الد مجتمـــع مـــن اســـتطالعية عينـــة ـــ ع وليـــة ا صـــو ـــ رداة فـــرد) ٤٥(ر

أصل اسـة،) ٥٥٤٠(من الد مجتمـع خـاللرمـن مـن الـداخ ـساق صـدق حـساب تـم وعليـھ

ســــو ب تبـــــاط ا معامــــل نحــــساب فقـــــرات" Pearson Correlation"ر مــــن فقـــــرة ــــل جـــــة د ن ربــــ

جم جـــــة والد بانة مـــــنرســـــ ـــــ مو ـــــو كمـــــا الفقـــــرة، ـــــذه لـــــھ تمـــــي ت الـــــذي للمحـــــو راليـــــة

دو   ).٢(لوا

  ) ٢(لجدو

سو ب تباط ا نمعامالت للمحوPearsonر لية ال جة والد بانة س فقرات من فقرة ل جة د ن رب ر ر

الفقرة ذه لھ تمي ت   الذي

و لاملحو التد ر منصات استخدام من تحد ال ة شر ال راملعوقات
ّ ّ ّ ّ للمعلماتّ امل ر التطو برامج ونية لك ّب ّ ّ

املعلمات نظر ة وج من
ّ

 

 م
معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة

٠.٠٠٠ **٠.٧٣٠ ٤ ٠.٠٠٠ **٠.٧٧٧ ٣ ٠.٠٠٠ **٠.٧٨٣ ٢ ٠.٠٠٠ **٠.٧٩٠ ١ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٥٠ ٨ ٠.٠٠٠ **٠.٨٢٤ ٧ ٠.٠٠٠ **٠.٧٧٠ ٦ ٠.٠٠٠ **٠.٦٩٧ ٥ 

٠.٠٠٠ **٠.٧٩٥ ١٢ ٠.٠٠٠ **٠.٧٣١ ١١ ٠.٠٠٠ **٠.٧٨٢ ١٠ ٠.٠٠٠ **٠.٨٦٧ ٩ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٢٠ ١٣          

ي الثا الت راملحو برامج ونية لك ب التد منصات استخدام من تحد ال ة دا املعوقات
ّ ّّ ّ رّ ّر للمعلماتّ امل ر ّطو

املعلمات نظر ة وج من
ّ

 

 م
معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة

٠.٠٠٠ **٠.٩٤٤ ٤ ٠.٠٠٠ **٠.٩٥٢ ٣ ٠.٠٠٠ **٠.٨٦٩ ٢ ٠.٠٠٠ **٠.٧٧٤ ١ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٣٧ ٨ ٠.٠٠٠ **٠.٨٨٣ ٧ ٠.٠٠٠ **٠.٨٦٩ ٦ ٠.٠٠٠ **٠.٨٤٣ ٥ 

٠.٠٠٠ **٠.٦٠٥ ٩          

الثالث للمعلمات راملحو امل ر التطو برامج ونية لك ب التد منصات استخدام من تحد ال التقنية ّاملعوقات ّ ّ ّّ ّ رّ ّ ّ

املعلمات نظر ة وج من
ّ

 

 م
معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 داللةال
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة
 م

معامــــــــــــــل

سو  نب

ىمستو

 الداللة

٠.٠٠٠ **٠.٨٢٤ ٤ ٠.٠٠٠ **٠.٨٧٢ ٣ ٠.٠٠٠ **٠.٧٤٧ ٢ ٠.٠٠٠ **٠.٦٥٧ ١ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٨٩ ٨ ٠.٠٠٠ **٠.٨٣٦ ٧ ٠.٠٠٠ **٠.٨١٢ ٦ ٠.٠٠٠ **٠.٨٨١ ٥ 

٠.٠٠٠ **٠.٨٢٤ ١١ ٠.٠٠٠ **٠.٧٢٠ ١٠ ٠.٠٠٠ **٠.٨٢٠ ٩    

مستورتب* عند دال مستو**  )٠.٠٥(ىاط عند دال ىتباط     )٠.٠١(ر

السابق دو ا من سـو) ٢(ليت ب تبـاط ا معـامالت جميع نأن ـلPearsonر جـة د ن ربـ

انـــــت الفقـــــرة، ـــــذه لـــــھ تمـــــي ت الـــــذي للمحـــــو ليـــــة ال جـــــة والد بانة ســـــ فقـــــرات مـــــن رفقـــــرة ر

إحــصا دالــة ــا جميع ـــا وأ ومقبولــة ة ــ كب داللــةمعــامالت مــستو عنـــد ىئيا
ً

مـــستو) ٠.٠١( ىأو

ـــساق) ٠.٠٥(داللـــة صـــدق ـــ ع يـــدل وممـــا بانة، ســـ فقـــرات جميـــع ـــساق ا ـــ إ ـــش ممـــا
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بانة لالس   .الداخ

داة. ـــ أنـــھ: ثبـــات ـــ ع الثبـــات عـــرف داة"و نتـــائج ـــ ـــ" ـــساق ع داة ة قـــد بـــھ قـــصد رو

فيمــا ا نفــس النتــائج ــ ع ــصو قامــتلا وقــد ثانيــة، مــرة ا نفــس داة اســتخدام أعيــد لــو

ــق طر عــن بانة ســ ثبــات مــن بالتأكــد ثبــاتالباحثــة معامــل نبــاخ"حــساب  Alpha"والفاكر

Cranachدو ا و و بانة، س محاو من محو ل فقرات إلجما ل، ر ذلك) ٣(ر   .التا

ثبات) ٣(لجدو نباخ"معامالت بانةAlpha Cranach"والفاكر س محاو من محو ل رلفقرات   ر

 راملحاو م

عدد

ات  رالعبا

معامل

نباخ والفاكر

Alpha 

Cronbach 

٢ 

و لاملحو استخدام: ر من تحد ال ة شر ال ّاملعوقات ّ ّ

امل ر التطو برامج ونية لك ب التد ّمنصات ّ ّّ ر ّ

املعلمات نظر ة وج من للمعلمات
ّ

 

٠.٩٤٨ ١٣ 

٣ 

الث املحو
ّ

ير استخدام: ا من تحد ال ة دا ّاملعوقات ّ رّ

امل ر التطو برامج ونية لك ب التد ّمنصات ّ ّّ ر ّ

املعلمات نظر ة وج من للمعلمات
ّ

 

٠.٩٤٩ ٩ 

٤ 

الثالث استخدام: راملحو من تحد ال التقنية ّاملعوقات ّ ّّ

امل ر التطو برامج ونية لك ب التد ّمنصات ّ ّّ ر ّ

املعلماتل نظر ة وج من لمعلمات
ّ

 

٠.٩٤٧ ١١ 

ــــدو ا مـــــن تــــ ثبـــــات) ٣(لو معــــامالت قـــــيم جميــــع أن نبــــاخ"الـــــسابق  Alphaوالفاكر

Cronbach "عاليــــة ثبــــات جــــة بد ــــسم ت بانة ســــ أن ــــ إ ــــش ممــــا ومرتفعــــة، مقبولــــة رانــــت

ع انيــة وإم اســة الد ــذه ـــ نــة بطمأن للتطبيــق ة صــا أداة ــا م ـــارتجعــل نتائج ــ ع تمــاد

ا   .قوالوثو

ثانيا
ً

اسة:  الد أداة ـ: رتطبيق ع ن املحكمـ اء آل وفقـا ا عـديل عـد اسة الد أداة تطبيق رتم ر
ً

لعينــة ــا فقرا ومناســبة ــا وثبا ا صــدق مــن والتحقــق اســة الد مجتمــع مــن اســتطالعية رعينــة

بلغـت للتنفيـذ، م الـال والـزمن اسـة زالد عينـة) ٥٠٩(ر أفـراد مـن ـلفـرد تحو ـق طر عـن اسـة رالد

محــــــل العينــــــة ــــــ ع ي عـــــشوا ل ــــــش ــــــا ع وتو ونيــــــة إلك بانة اســـــ نمــــــوذج ــــــ إ اســـــة الد زأداة ر

اسة  .رالد
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ا وتفس ا ومناقش اسة الد   :رنتائج
ً و: أوال بالـــسؤال املتعلقـــة اســـة: لالنتـــائج الد أســـئلة مـــن و الـــسؤال عـــن رلإلجابـــة والـــذي: ل

ـــ ع اســـتخد"يـــنص معوقــــات للمعلمــــاتمـــا ـــ امل ر التطـــو بـــرامج ــــ ونيـــة لك املنـــصات ام

ـــــــــشة؟ ب بمحافظـــــــــة بـــــــــو ال ب التـــــــــد يبمراكـــــــــز ـــــــــة".ر املئو ـــــــــسب وال ات التكـــــــــرا حـــــــــساب تـــــــــم ر،

ي والثـــــا و املحــــاو ات عبــــا مــــن ة عبــــا ــــل ل ، املعيــــار نحــــراف و ــــسابية ا لواملتوســــطات ر ري ر

تن بــا ترت ــسابية ا املتوســطات ــب وترت والثالــث،
ً

محــو ــل ــ ــ ع ات والعبــا لتحديــد ليــا را ر ز
ً

التا دو ا مو و كما النتائج وجاءت ، املحاو لمن   :ر

و) ٤(لجدو املحو ات لعبا ة املعيا نحرافات و سابية ا لاملتوسطات ر ر شرة: ر ال ّاملعوقات ّ
  

املوافقة جة  رد

 م
و لاملحو   :ر

ة شر ال ّاملعوقات ّ 

دا
ج

فة
عي

ض
 

فة
عي

ض
طة 

س
تو

م
 

ة
كب

دا 
ج

ة
كب

ي 
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

را
ح

ن
ي  

ب
ت

ال
جة 
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 ٩٧ ١٥٦ ١٧٦ ٦٣ ١٧ ت

١ 

التعلم بثقافة الو قلة
ّ ّ

املتاحة املنصات ع ّاملفتوح

لدى نت ن شبكة ع

 .املعلمات

% ١٩.١ ٣٠.٦ ٣٤.٦ ١٢.٤ ٣.٣ 
ة ٥ ١.٠٤٠ ٣.٥  كب

 ٧٨ ١٣٧ ١٧٩ ٩١ ٢٤ ت

٢ 
استخد كفايات امضعف

ونية لك ب التد ّمنصات ر
ّ ّ

املعلمات  .لدى
% ١٥.٣ ٢٦.٩ ٣٥.٢ ١٧.٩ ٤.٧ 

٨ ١.٠٧٧ ٣.٣ 
 متوسطة

 ٧٦ ١٤٣ ١٧٧ ٨٢ ٣١ ت

٣ 
دمات با املعلمات و قلة

ّ ّ

ا تقدم ال ية ّالتد
ر

ونية لك ب التد ّمنصات ر
ّ ّ. 

% ١٤.٩ ٢٨.١ ٣٤.٨ ١٦.١ ٦.١ 
 متوسطة ٩ ١.٠٩٤ ٣.٣

 ١٥٥ ١٣٦ ١٤٥ ٥٣ ٢٠ ت

٤ 

املعلمات إملام عدم

ية نجل ات ّباملصط

منصات عض ّاملستخدمة

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

. 

% ٣٠.٥ ٢٦.٧ ٢٨.٥ ١٠.٤ ٣.٩ 
ة ٢ ١.١٢٦ ٣.٦٩  كب

 ١٩٦ ١٤١ ١١٥ ٤١ ١٦ ت

٥ 
الدعم مشر ّنقص

ب التد زة ألج روالصيانة
ّ ّ

س املدا ي و رلك ّ. 
% ٣٨.٥ ٢٧.٧ ٢٢.٦ ٨.١ ٣.١ 

ة ١ ١.١٠٠ ٣.٩  كب

 ٦٦ ١٣٤ ١٩٢ ٩١ ٢٦ ت

٦ 
ب التد نحو السل رتجاه

ّ ّ ّ ّ

املنصات ع ي و ّلك ّ

ونية  .ّلك
% ١٣ ٢٦.٣ ٣٧.٧ ١٧.٩ ٥.١ 

 متوسطة ١١ ١.٠٥٣ ٣.٢٤

 ٩٧ ١٥٤ ١٧٣ ٦٦ ١٩ ت

٧ 
الكب العدد عة متا ة صعو

ع ات املتد ّاملنصاتّرمن

ونية  .ّلك
% ١٩.١ ٣٠.٣ ٣٤ ١٣ ٣.٧ 

ة ٦ ١.٠٥٧ ٣.٤٨  كب

٨ 
متخصص ق فر توفر ّعدم ّ

ة ٣ ١.٠٥٨ ٣.٦٣ ١٢١ ١٦٥ ١٥٧ ٤٧ ١٩ ت  كب
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املوافقة جة  رد
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و لاملحو   :ر
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دا
ج

فة
عي

ض
 

فة
عي

ض
طة 

س
تو

م
 

ة
كب

دا 
ج

ة
كب

ي 
سا

طا
س

تو
امل

 

ار
عي

امل
ف

را
ح

ن
ي  

ب
ت

ال
جة 

لد
ا

ر
 

املواد إنتاج و ّتصميم

ع ونية لك ية ّالتد ّ ر
ّ

ونية لك ب التد  .رمنصات

% ٢٣.٨ ٣٢.٤ ٣٠.٨ ٩.٢ ٣.٧ 

 ١١٩ ١٥٥ ١٥٢ ٦٠ ٢٣ ت

٩ 

تقنيا لة املؤ الكفاءات نقص
ً ّ ّ

ع املعلمات ب رلتد
ّ

املنصات ّاستخدام

ونية  .ّلك

% ٢٣.٤ ٣٠.٥ ٢٩.٩ ١١٨ ٤.٥ 
ة ٤ ١.١٠٦ ٣.٥٦  كب

 ٦٩ ١٣١ ١٨٧ ٨٤ ٣٨ ت

١٠ 
الرغبة لتحاقّانخفاض

ع امل ر التطو امج ّب ّ

ونية لك ّاملنصات ّ. 
% ١٣.٦ ٢٥.٧ ٣٦.٧ ١٦.٥ ٧.٥ 

 متوسطة ١٢ ١.١٠٤ ٣.٢١

 ٧٧ ١٤٠ ١٧١ ٨٤ ٣٧ ت

١١ 

الفو حدوث من وف ا

ب التد أثناء ات املتد ن رب ر

ع عد عن ي و لك

ونية لك ب التد  .رمنصات

% ١٥.١ ٢٧.٥ ٣٣.٦ ١٦.٥ ٧.٣ 
 متوسطة ١٠ ١.١٢٦ ٣.٢٧

 ٦٣ ١٤٣ ١٧٢ ٩٧ ٣٤ ت

١٢ 

تف فرص اتقلة املتد راعل

برامج تطبيق عند م أقرا مع

ع للمعلمات امل ر التطو

ونية لك ب التد  .رمنصات

% ١٢.٤ ٢٨.١ ٣٣.٨ ١٩.١ ٦.٧ 
 متوسطة ١٣ ١.٠٩٣ ٣.٢٠

 ٨٩ ١٣٣ ١٧٧ ٨٥ ٢٥ ت

١٣ 
يل تأ مستو ىضعف

استخدام ع املعلمات

ونية لك ب التد  .رمنصات
% ١٧.٥ ٢٦.١ ٣٤.٨ ١٦.٧ ٤.٩ 

 متوسطة ٧ ١.٠٩٩ ٣.٣٥

و املحو لإجما ة: ر شر ال ّاملعوقات ة ٠.٧٩٥ ٣.٤٣ ّ  كب

ــدويتـ ا اســتقراء خــالل و) ٤(لمــن املحــو إجمــا أن لالــسابق ة: ر ــشر ال املعوقــات

جــــــــة بد ة"رـــــــان ـــــــ ه" كب مقـــــــدا ي حــــــــسا صــــــــغ) ٣.٤٣(ربمتوســــــــط معيـــــــار هيوانحــــــــراف رمقــــــــدا

املحــو) ٠.٧٩٥( ات عبــا وتراوحــت ــل، ك املحــو حــو العينــة أفــراد ن بــ اتفــاق ــ ع يــدل رممــا رر ل

جــة د ن بــ ة"رمـا ــ جـة) ٦(بواقــع" كب ود ة، رعبــا ات) ٧(بواقــع" متوســطة"ر ة. رعبــا عبــا روحــصلت

س" املــدا ــ ــي و لك ب التــد ــزة ألج والــصيانة الــدعم مــشر رنقــص ّر ّ ّ جــة" ّ د ــ ة"رع ــ "كب

ه ومقــدا املحـو ات عبــا جميــع ن بـ ي حــسا متوســط ربـأع معيــار) ٣.٩(رر ،)١.١٠٠(يوانحــراف

ة عبــــــا ـــــا منــــــصات"ريل عــــــض ــــــ املــــــستخدمة يــــــة نجل ات باملــــــصط املعلمــــــات إملــــــام ّعــــــدم ّ

ونيــــــــــــــة لك ب ّالتـــــــــــــد ر
ّ

جـــــــــــــة"  ة"ربد ــــــــــــــ ي" كب حـــــــــــــسا معيــــــــــــــار) ٣.٦٩(بمتوســــــــــــــط يوانحــــــــــــــراف

العبـــا).١.١٢٦( حـــصلت نمــا بـــرامج"ةرب تطبيـــق عنـــد م أقــرا مـــع ات املتـــد تفاعـــل فــرص رقلـــة
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ونيـــــة لك ب التـــــد منـــــصات ـــــ ع للمعلمـــــات ـــــ امل ر جـــــة" رالتطـــــو د ـــــ بأقـــــل" متوســـــطة"رع

ه مقــــدا ات العبــــا جميــــع ن بــــ ي حــــسا رمتوســــط ه) ٣.٢٠(ر مقـــــدا معيــــار ــــانحراف رو ،)١.٠٩٣(ي

ة عبــــــــــا ا ــــــــــسبق امج"رو ــــــــــ ب لتحــــــــــاق ــــــــــ الرغبــــــــــة املنــــــــــصاتّانخفــــــــــاض ــــــــــ ع ــــــــــ امل ر ّالتطــــــــــو ّ ّ

ونيــــــة ه"ّلك مقـــــــدا بمتوســـــــط ه) ٣.٢١(ر، ملقـــــــدا ـــــــ كب معيـــــــار روانحـــــــراف وترجـــــــع). ١.١٠٤(ي

املنـــــصات اســـــتخدم ـــــ متخصـــــصة ب تـــــد بـــــرامج وجـــــود ة نـــــد ـــــ إ الـــــسابقة النتـــــائج رالباحثـــــة ر

ــو و عــام، ل ــش التقنيــة مــع بالتعامــل املعلمــات ة ــ خ قلــة وكــذلك ونيــة، مــعلك يتفــق مــا

بـــــة و اســـــة بــــــرامج) ٢٠١١(رد ـــــ عــــــدة قـــــصو جوانـــــب وجــــــود ـــــ إ ــــــا نتائج أبـــــر ت أشـــــا ــــــ رال ز ر

العـو اسـة د مـع كـذلك تفـق و ، الثـانو الـتعلم ملعلمـي اليـة ا ب رالتـد ة) ٢٠١١(ير صـعو مـن

ان املـو اسـة د مـع تفـق و كمـا ب، التـد مـن ن تمكـ عـدم ب س للتقنية املعلمات زاستخدام ر ر

توظيــــــف،)٢٠١٥( مـــــن ليــــــتمكن ات ـــــا امل مـــــن ــــــد ملز بحاجـــــة لن مـــــا املعلمــــــات أن ـــــت أثب ـــــ ًال ر ز

ي ــو و لياســك اســة د مــع يتفــق وكــذلك ــي، و لك ــ) Leask & Younei, 2013(رالتعلــيم وال

م معـــــــرف ـــــــادة بز يتعلــــــق فيمـــــــا املــــــستمر ـــــــ امل التطـــــــو ــــــ إ ن املعلمـــــــ حاجــــــة ـــــــا نتائج ــــــرت رأظ

لك التعليميـة أيــضاباملنـصات تفـق و ب التـد والــدعم والفنيـة، ـة بو ال الناحيـة مــن رونيـة

ـــــــاز و حامـــــــد اســـــــة د توصـــــــيات يمــــــع للطـــــــالب) ٢٠١٥(ر يـــــــة تد ات دو عقـــــــد ة ضـــــــر ـــــــ رع رر و

للعمليـــــــة ــــــي و لك الــــــتعلم نظــــــم تقدمــــــھ أن يمكـــــــن بمــــــا للتوعيــــــة س التــــــد يئــــــة روأعــــــضاء

مــــن كــــال ذكــــره مــــا مــــع تفــــق و التعليميــــة،
ً

جــــيمس( و ــــرت قنــــدلRobert & jamws ، 2006 ور ؛

، ي ش٢٠٠٢،٢٣والـسامرا فالـس و ـسب ج معوقـات) Jessup & Valacich, 2006: 131،؛ لحـو

ي اســـو ا الـــو وقلـــة ـــشر ال يـــل للتأ ضـــعف مـــن للمعلمـــات ـــسبة بال ـــي و لك ب يالتـــد ر

مــــــــاس وا الدافعيــــــــة ضــــــــعف وكـــــــذلك املعلوماتيــــــــة، ميــــــــة و للمعلمــــــــات يواملعلومـــــــات الــــــــذا

وكــذلك ــھ، لوج ــا وج املباشــر والتواصــل التفاعــل عمليــة فقــدان ــ إ إضــافة املنفــرد ب للتــد
ً

ر

ص خـــر أبـــو اســـة د أكدتـــھ مـــا مـــع املنـــصات) ٢٠٢٠(ريتفـــق توظيـــف عـــن ف العـــز أســـباب وحـــو ل

الرقميـة، املنـصات اسـتخدام ـ ع يـل وتأ ـا و وجود لعدم ترجع ال التعليم الرقمية

الرغبة التعليموقلة الرقمية املنصات ع   .عتماد
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  )٥(لجدو

ي الثا املحو ات لعبا ة املعيا نحرافات و سابية ا راملتوسطات ر ة: ر دا ّاملعوقات   رّ

املوافقة جة  رد

  م

 
ي الثا ة: راملحو دا ّاملعوقات  رّ
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 ١٠٥ ١٥٣ ١٥٥ ٧٦ ٢٠ ت

١ 

املعلمـــات تلـــزم سياســـات وجـــود عـــدم
ُ

منــــــصات ــــــ ع ــــــ امل ر التطــــــو امج ــــــ ّب ّ

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

. 
% ٢٠.٦ ٣٠.١ ٣٠.٥ ١٤.٩ ٣.٩ 

ة ٣ ١.٠٩٥ ٣.٤٩  كب

 ٧٩ ١٤٣ ١٢٨ ٨٢ ٢٣ ت

٢ 

داء تقيـــــــيم بــــــرامج تبـــــــاط ا رضــــــعف

ــــــ امل ر التطــــــو امج ــــــ منــــــصاتّب ــــــ ّع

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

. 
% ١٥.٥ ٢٨.١ ٣٥.٨ ١٦.١ ٤.٥ 

٦ ١.٠٦٣ ٣.٣٤ 
 متوسطة

 ٨٥ ١٢٩ ١٨٤ ٨٠ ٣١ ت

٣ 

امج ــــــ ل ــــــة بو ال القيــــــادة ــــــ تب ّعــــــدم

ب التــــد منـــصات ــــ ع ـــ امل ر رالتطـــو
ّ ّّ ّ

ونية  .ّلك
% ١٦.٧ ٢٥.٣ ٣٦.١ ١٥.٧ ٦.١ 

 متوسطة ٧ ١.١٠٩ ٣.٣١

 ٨٣ ١٥٥ ١٧٤ ٨٢ ١٥ ت

٤ 

ـ امل ر التطـو برامج خطط تب ّعدم ّ ّ

املنـــــــــــصات ــــــــــ ع ب التـــــــــــد ّلفلــــــــــسفة ر
ّ

ونية  .ّلك
% ١٦.٣ ٣٠.٥ ٣٤.٢ ١٦.١ ٢.٩ 

ة ٤ ١.٠٣٤ ٣.٤١  كب

 ٨٩ ١١٨ ١٨١ ١٠١ ٢٠ ت

٥ 

مراكــــــــــــز وإشـــــــــــراف عــــــــــــة متا ضـــــــــــعف

منــصات الســتخدام بــو ال ب ّالتــد ّي ر

بــــــــــــرامج ــــــــــــ ونيــــــــــــة لك ب ّالتــــــــــــد ر
ّ

للمعلماتا امل ر  .لتطو

% ١٧.٥ ٢٣.٢ ٣٥.٦ ١٩.٨ ٣.٩ 
 متوسطة ٨ ١.٠٩٤ ٣.٣٠

 ٧٥ ١٠٠ ١٨٦ ١١١ ٣٧ ت

٦ 

ـــــــــــــــة بو ال القيـــــــــــــــادة ـــــــــــــــ تحف عـــــــــــــــدم

امج ــــــــــ ب لتحــــــــــاق ــــــــــ ع للمعلمـــــــــات

ب التــــد منـــصات ــــ ع ـــ امل ر رالتطـــو

ونية  .لك

% ١٤.٧ ١٩.٦ ٣٦.٥ ٢١.٨ ٧.٣ 
 متوسطة ٩ ١.١٣٢ ٣.١٣

 ٩٧ ١٢٦ ١٨٣ ٨٠ ٢٣ ت

٧ 

ر للتطــــــو ــــــسبة املح النقــــــاط ضــــــعف

ب التـد منـصات ع للمعلمات رامل

الوظيفي داء م تقو ي و  .لك
% ١٩.١ ٢٤.٨ ٣٦ ١٥.٧ ٤.٥ 

 متوسطة ٥ ١.٠٩٨ ٣.٣٨

 ١٥١ ١٤٩ ١٣٧ ٥٦ ١٦ ت

٨ 

مــــــــــــــــة الال انيـــــــــــــــة امل تــــــــــــــــوف زعـــــــــــــــدم

ب التـــــــــــــــــــد منـــــــــــــــــــصات رالســـــــــــــــــــتخدام
ّ

ونيــــ ــــلك امل ر التطــــو بــــرامج ــــ ّة

 .للمعلمات

% ٢٩.٧ ٢٩.٣ ٢٦.٩ ١١ ٣.١ 
ة ٢ ١.١٠٠ ٣.٧١  كب

 ٢٦٠ ١١٩ ٨٨ ٣٤ ٨ ت

٩ 

عـــــض ـــــ ع الوظيفيـــــة عبـــــاء ّـــــادة ز

امج ــــ ب م التحـــاق مــــن يحـــد ّاملعلمـــات ّ

ونية لك املنصات ع ب ّالتد ّ ر
ّ

. 
% ٥١.١ ٢٣.٤ ١٧.٣ ٦.٧ ١.٦ 

ة ١ ١.٠٣٤ ٤.١٦  كب

ي  الثا املحو ة: رإجما دا ّاملعوقات ة ٠.٨٣ ٣.٤٧ رّ  كب
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ـدو ا اســتقراء خـالل مــن ي) ٥(ليتـ الثـا املحــو إجمـا أن ــة: رالــسابق دا راملعوقــات

جــــــــة بد ة"رـــــــان ـــــــ ه" كب مقــــــــدا ي حـــــــسا ه) ٣.٤٧(ربمتوســــــــط مقــــــــدا صـــــــغ معيــــــــار روانحـــــــراف ي

يــدل) ٠.٨٣٠( املحــوممــا ات عبــا وتراوحــت ــل، ك املحــو حــو العينــة أفــراد ن بــ اتفــاق ــ رع رر ل

جـة د ن بـ ة"رمـا ـ جـة) ٤(بواقـع" كب ود ة، رعبــا ة) ٥(بواقـع" متوسـطة"ر عبــا وحـصلت ات، رعبـا ر

املنـصات" ـ ع ب التـد امج ـ ب م التحـاق مـن يحد املعلمات عض ع الوظيفية عباء ّادة ر ز
ّ ّ ّ ّ

ونيـــة د" ّلك ـــ ة"جـــةرع ـــ ه" كب ومقـــدا املحـــو ات عبـــا جميـــع ن بـــ ي حـــسا متوســـط ربـــأع رر

معيــــــــاي) ٤.١٦( ة)١.٠٣٤(وانحــــــــراف عبــــــــا ــــــــا يل الســــــــتخدام"ر، مــــــــة الال انيــــــــة امل تــــــــوف زعــــــــدم

للمعلمــــات ــــ امل ر التطــــو بــــرامج ــــ ونيــــة لك ب التــــد ّمنــــصات ر
ّ

جــــة"  ة"ربد ــــ بمتوســــط" كب

ي معيــــــــار) ٣.٧١(حـــــــسا ة).١.١٠٠(يوانحـــــــراف العبــــــــا حـــــــصلت نمـــــــا القيــــــــادة"رب ـــــــ تحف عـــــــدم

ونيـة لك ب التـد منـصات ـ ع ـ امل ر التطـو امج ب لتحاق ع للمعلمات ة بو ـ" رال ع

جــــــة ه" متوســــــطة"رد مقــــــدا ات العبــــــا جميــــــع ن بــــــ ي حــــــسا متوســــــط ربأقــــــل ــــــانحراف) ٣.١٣(ر و

ه مقـــدا رمعيـــار ة)١.١٣٢(ي عبـــا ا ـــسبق و وإشـــر" ر، عـــة متا بـــوضـــعف ال ب التـــد مراكـــز ّياف ر

للمعلمــــــات ــــــ امل ر التطــــــو بــــــرامج ــــــ ونيــــــة لك ب التــــــد منــــــصات ّالســــــتخدام ر
ّ بمتوســــــط"ّ ،

ه ه) ٣.٣٠(رمقـــدا مقــــدا ــــ كب معيــــار روانحــــراف تمــــام).١.٠٩٤(ي ا لعــــدم ذلــــك الباحثــــة وترجــــع

املع ـــــ ع الوظيفيـــــة عبـــــاء ـــــادة و املعلمـــــات، ب بتـــــد ســـــية املد ات دا زعـــــض ر ر وقلـــــةر لمـــــات

ـــ البو اســـة د مـــع يتفـــق وذلـــك املاديـــة، ــوافز مـــن) ٢٠١٥(را مجموعـــة نـــاك أن أكـــدت ـــ ال

ــا م أ مــن العــال بمحافظــة بتدائيــة املرحلــة ملعلــم نيــة امل التنميــة تواجــھ ــ ال قلــة: املعوقـات

ــادة مثــل للمعلــم ــ التد العــبء ــادة و ، ــ املتم للمعلــم ــة واملعنو املاديــة ــوافز زا ر نــصابز

املنـــــصات اســـــتخدام بـــــدعم تمـــــام عـــــدم ـــــ إ النتـــــائج تلـــــك الباحثـــــة ترجـــــع كمـــــا ـــــصص، ا
ُ

منـــــصة تـــــوفر عـــــدم ـــــ إ إضـــــافة ، بـــــو ال ب التـــــد ومراكـــــز ســـــية املد ئـــــات الب ـــــ ونيـــــة يلك ر ر

الفكــرة ــذه ل املــادي الــدعم نقــص كــذلك ، بــو ال ب التــد بمراكــز خاصــة ونيــة إلك ب يتــد ر ر

م ـــ ع عتمـــاد لو شـــ ممـــا ، ـــ امل ر التطـــو بـــرامج عـــض تنفيـــذ ـــ ـــ اســـب ا نـــادي نـــصة

ر التطــو بــرامج أغلــب تنفيــذ ــ إ ذلــك وأدى ائحــة، ا ة ــ ف اســب ا نــادي منــصة ــ ع ضــغط

مثـــل املجانيـــة البـــث بـــرامج ـــ ع اعتمـــادا ـــ امل
ً

)Zoom,Teams(منـــصة نـــاك يكـــو أن دو ن، ن

واســــتخرا يل ــــ ال عمليــــات لتنظــــيم وكــــذلكخاصــــة ب، التــــد عمليــــة م وتقــــو ادات الــــش رج

ـــــ ونيـــــة لك املنـــــصات اســـــتخدام ـــــ ع التعلـــــيم ة بـــــإدا دار شـــــراف و عـــــة املتا رضـــــعف ي

ا يفقــــد ي عــــشوا ل ــــش ــــس ــــي و لك ب التـــد عمليــــة يجعــــل ممــــا ، ــــ رامل التطــــو ربـــرامج

د مــــــع يتفــــــق مـــــا ــــــو و يــــــدة، ا ـــــة دا عــــــة واملتا التنظــــــيم رجـــــودة الــــــداودر ــــــ) ٢٠١٦(اســـــة ال

ــ ع امج بـال ن للملتحقـ ـوافز ا قلـة ب ـس املنـصات تطبيـق معوقـات تفـاع ا ـا نتائج ـرت رأظ

ســــــابقا الــــــوظيفي داء م تقــــــو ــــــ ادات الــــــش اعتماديــــــة وضــــــعف ونيــــــة لك املنـــــصات
ً

ــــــ ال
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بث ملـــــام وقلــــــة بـــــالتعليم، خاصــــــة العنكبوتيـــــة الـــــشبكة ــــــ ع منـــــصة تــــــوفر عـــــدم ـــــت قافــــــةاثب

التعليميـــــة، ذلـــــكاملنــــصات ـــــ ات ــــ املتم للمعلمـــــات او ب، للتـــــد حــــوافز وجـــــود عـــــدم ربخــــالف

ام ســــن اســــة د مــــع يتفــــق وكــــذلك وجــــود) Sinkam, 2014(راملجــــال، ــــ إ ــــا نتائج ت أشــــا ــــ رال

ــــاليف الت ــــا م وأ الــــتعلم منــــصات اســــتخدام دو تحــــو ــــ ال ــــة دا العوائــــق مــــن نالعديــــد ل ر

اســـ ر بتطــــو لوكاملرتبطـــة جــــا اســـة د وكــــذلك ا، رتخدام ــــرت) Garloch, et., 2015(ر أظ ــــ ال

ذات التعليميــــــة املنــــــصات اســــــتخدام تواجــــــھ ــــــ ال ــــــة دا التحــــــديات عــــــض وجــــــود ــــــا رنتائج

مـــن كـــال ده أو مـــا مـــع يتفـــق وكـــذلك املفتوحـــة، ونيـــة لك ات املقـــر
ً

ر جـــيمس(ر و ـــرت  ، 2006 ور

Robert & jamws، ي والـسامرا قنـدل ش٢٠٠٢،٢٣؛ فالـس و ـسب ج  ,Jessup & Valacich،؛

للمعلمات) 131 :2006 سبة بال ي و لك ب التد معوقات رحو ـيل و لك ب التـد أن رمـن

لفـــــــة و يـــــــدة ا ـــــــة دا عـــــــة املتا تـــــــوفر عـــــــدم وكـــــــذلك برمجيـــــــات، و ـــــــزة وأج معـــــــدات ريحتــــــاج

املنصات   .استخدام

  )٦(لدوج

نحراف و سابية ا الثالثاملتوسطات املحو ات لعبا ة املعيا رات ر التقنية: ر ّاملعوقات ّّ
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 ١٨٨ ١٣٥ ١١٨ ٤٨ ٢٠ ت

١ 

التحتيـــــــــــــــة يـــــــــــــــة الب ّضـــــــــــــــعف ّ

لتوظيـــــــف املـــــــساندة ّالتقنيـــــــة ّ

ونيــةّمنــصا لك ب التــد ّت ر
ّ

التعليمية ّاملؤسسات ّّ
. 

% ٣٦.٩ ٢٦.٥ ٢٣.٢ ٩.٤ ٣.٩ 
ة ٧ ١.١٤٣ ٣.٨٣  كب

 ٢٧٤ ١١٩ ٨٦ ١٤ ١٦ ت

٢ 

ــــ اســــب ا ــــزة أج ّنقــــص

س املـــــــــــــــــــــدا ــــــــــــــــــــ راملتاحــــــــــــــــــــة

ملنــــصات للوصــــو ّللمعلمــــات ل

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

. 

% ٥٣.٨ ٢٣.٤ ١٦.٩ ٢.٨ ٣.١ 
٢ ١.٠٢٧ ٤.٢٢ 

جدا ة كب
ً

 

 ٣١٥ ٩٧ ٦٢ ٢١ ١٤ ت

٣ 

نـــــــــت إن شـــــــــبكة تـــــــــوفر عـــــــــدم
ّ

الســـتخدام املناســـبة ودة بـــا

ب التـــــــد منـــــــصات راملعلمـــــــات
ّ ّ

ونية  .ّلك

% ٦١.٩ ١٩.١ ١٢.٢ ٤.١ ٢.٨ 
جدا ١ ١.٠٢٢ ٤.٣٣ ة كب

ً
 

 ٢٠٠ ١٤٦ ١١٢ ٣٨ ١٣ ت

٤ 

تــــــدعم ـــــ ال التطبيقـــــات قلـــــة
ّ ّ

مـــــــــــــــــة الال يـــــــــــــــــة العر زاللغـــــــــــــــــة ّ

ملنـــصاتالســتخد املعلمـــات ّام

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

.  

 

% ٣٩.٣ ٢٨.٧ ٢٢ ٧.٥ ٢.٦ 
ة ٤ ١.٠٦٨ ٣.٩٥  كب



معوقات استخدام منصات التدریب اإللكترونیة في برامج التطویر المھني 
  ة بیشة من وجھة نظر المعلمات بمراكز التدریب التربوي بمحافظ

 

 عیدة محمد صالح القرني 
محمد عایض القحطاني/ د.أ  
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 ٢٢٠ ١٤٣ ٩٨ ٣٦ ١٢ ت

٥ 

ب تـــــــــد منـــــــــصة تـــــــــوفر رعـــــــــدم ّ ّ

بــــــــالتعليم خاصــــــــة ونيـــــــة إلك
ّ ّ ّ

ي ـسو م ن بـ ات، ا لتبادل

العام ّالتعليم ّ
. 

% ٤٣.٢ ٢٨.١ ١٩.٣ ٧.١ ٢.٤ 
ة ٣ ١.٠٥٩ ٤.٠٣  كب

 ١٥٠ ١٦٧ ١٥٢ ٣١ ٩ ت

٦ 

املحتـــــــــــــــو إنتــــــــــــــاج ة ىصــــــــــــــعو

ـــ امل ر التطـــو امج ـــ ل ّالرقمـــي ّ

منـــــــــــــــصات ـــــــــــــــ ع ّللمعلمــــــــــــــات

ونية لك ب التد
ّ

ر
ّ

. 

% ٢٩.٥ ٣٢.٨ ٢٩.٩ ٦.١ ١.٨ 
ة ٨ ٠.٩٨٣ ٣.٨٢  كب

 ١٤٣ ١٦٠ ١٤٦ ٤٧ ١٣ ت

٧ 

املــــــــــــستمر التحـــــــــــديث ّغيـــــــــــاب ّ

ـــ امل ر التطـــو امج ـــ ل ّالرقمـــي ّ

منـــــــــــــــصاتللمعلمــــــــــــــات ـــــــــــــــ ّع

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

. 

% ٢٨.١ ٣١.٤ ٢٨.٧ ٩.٢ ٢.٦ 
ة ١٠ ١.٠٤٨ ٣.٧٣  كب

 ١٩٤ ١٥٣ ١٢١ ٢٧ ١٤ ت

٨ 

دة املـــز الـــتعلم مـــصادر وَّنقــص

مـــــــــة الال واملعــــــــدات زة زبــــــــاألج
ّ

ــــــ امل ر التطــــــو بــــــرامج ّلتلقــــــي ّ ّ

ونية لك املنصات ّع ّ. 

% ٣٨.١ ٣٠.١ ٢٣.٨ ٥.٣ ٢.٨ 
 ةكب ٥ ١.٠٣٩ ٣.٩٥

 ١٧٢ ١٦٠ ١٢٤ ٣٨ ١٥ ت

٩ 

التقنيــــــــــة ــــــــــة ز ا ا ّضــــــــــعف

بـــــــــــــــو ال ب التـــــــــــــــد يملراكــــــــــــــز ر
ّ

بـرامج خـدمات مـن لالسـتفادة

منــــــصات ــــــ ع ــــــ امل ر ّالتطــــــو

ونية لك ب ّالتد ر
ّ

. 

% ٣٣.٨ ٣١.٤ ٢٤.٤ ٧.٥ ٢.٩ 
ة ٦ ١.٠٦٢ ٣.٨٦  كب

 ١٣٩ ١٣٥ ١٥٣ ٦٠ ٢٢ ت

١

٠ 

مــــــــــــــــان مــــــــــــــــستو ىضـــــــــــــــعف

ما أثنـــــــاءوا للمعلومـــــــات يـــــــة

املنــــــــــــــــــــــــــــــــصات ّاســـــــــــــــــــــــــــــــتخدام

ر التطــو بــرامج ــ ونيـة لك
ّ ّ

للمعلمات  .ّامل

% ٢٧.٣ ٢٦.٥ ٣٠.١ ١١.٨ ٤.٣ 
ة ١١ ١.١٣٢ ٣.٦١  كب

 ١٦٨ ١٥١ ١٢٧ ٤٩ ١٤ ت
١

١ 

التقنيـــــــة شـــــــادات رنقـــــــص

الستخدام للمعلمات املقدمة

ونية لك ب التد  .رمنصات
% ٣٣ ٢٩.٧ ٢٥ ٩.٦ ٢.٨ 

ة ٩ ١.٠٨٥ ٣.٨١  كب

٢

٢ 
الثالث املحو التقنية: رإجما ّاملعوقات ّّ

ة ٠.٨٧٤ ٣.٩٢   كب

ـدوتـ ا اســتقراء خـالل الثالـث) ٦(لمــن املحــو إجمـا أن التقنيــة: رالــسابق املعوقــات

جــــــــة بد ة"رـــــــان ـــــــ ه" كب مقــــــــدا ي حـــــــسا صـــــــغ) ٣.٩٢(ربمتوســــــــط معيــــــــار هيوانحـــــــراف رمقــــــــدا

املحــو) ٠.٨٧٤( ات عبــا وتراوحــت ــل، ك املحــو حــو العينــة أفــراد ن بــ اتفــاق ــ ع يــدل رممــا رر ل



 

 جامعة األزھر
 كلیة التربیة بالقاھرة

 مجلة التربیة
 م٢٠٢١ لسنة إبریل، )األول(، الجزء )١٩٠: (العدد
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جــة د ن بــ جــدا"رمــا ة ــ كب
ً

جــة"  ود فقــط، ن ت عبــا ربواقــع ة"ر ــ ات) ٩(بواقــع" كب وحــصلت. رعبــا

ة ب"رعبــــا التـــــد منـــــصات املعلمـــــات الســــتخدام املناســـــبة ودة بـــــا نـــــت إن شــــبكة تـــــوفر رعـــــدم
ّ ّ ّ

ونيـــــة جــــــة" ّلك د ــــــ جــــــدا"رع ة ــــــ كب
ً

املحــــــو"  ات عبــــــا جميــــــع ن بــــــ ي حــــــسا متوســــــط ربــــــأع ر

ه معيــار) ٤.٣٣(رومقـدا ة)١.٠٢٢(يوانحــراف عبــا ـا يل املتاحــة"ر، ــ اســب ا ـزة أج ّنقــص

ونيــة لك ب التــد ملنــصات للوصــو للمعلمــات س املــدا ّــ ر ر
ّ ّ جــة" ل جــدا"ربد ة ــ كب

ً
بمتوســط" 

ي معيـــــارو) ٤.٢٢(حــــسا ة). ١.٠٢٧(يانحــــراف العبـــــا حــــصلت نمــــا مـــــان"رب مــــستو ىضــــعف

للمعلمـات ـ امل ر التطـو بـرامج ـ ونيـة لك املنصات استخدام أثناء للمعلومات ماية ّوا ّ ّ ّ "

جـــــة د ـــــ ة"رع ـــــ ه" كب مقـــــدا ات العبـــــا جميـــــع ن بـــــ ي حـــــسا متوســـــط ربأقـــــل ـــــانحراف) ٣.٦١(ر و

ه مقـــدا رمعيـــار ا)١.١٣٢(ي ـــسبق و ة، ر"رعبـــا التطـــو امج ـــ ل الرقمـــي املـــستمر التحـــديث ّغيـــاب ّ ّ

ونيــــــة لك ب التـــــــد منــــــصات ـــــــ ع للمعلمــــــات ــــــ ّامل ر
ّ ّ ه"ّ مقــــــدا بمتوســـــــط وانحـــــــراف) ٣.٧٣(ر،

ه مقدا كب رمعيار   ).١.٠٤٨(ي

القــــــروترجــــــع عــــــض ــــــ التقنيــــــة التحتيــــــة يــــــة الب ضــــــعف ــــــ إ ـــــسابقة الـ النتــــــائج ىالباحثــــــة

ة وصـــــعو ـــــشة ب انتظـــــامبمحافظـــــة عـــــدم او تـــــصال وانقطـــــاع نـــــت، ن شـــــبكة ـــــ إ الوصـــــل

ات ــــ والتج التحتيــــة يــــة الب ضــــعف وكــــذلك ونيــــة، لك املنــــصات اســــتخدام أثنــــاء دمــــة ا

ـ ا اســة د مــع يتفــق ـذا و س، املــدا معظــم ــ رالتقنيـة ــ)٢٠١٣(ر ع ــا نتائج أكــدت ــ ال ،

مر ـــ إ تحتـــاج س املـــدا مـــن العظمـــى الغالبيـــة تكنولوجيـــارأن ـــ ـــا املتـــوفرة انيـــات م اجعـــة

مــل و ال اســـة د مــع وتتفـــق تــصاالت، و أبـــر) ٢٠١٦(راملعلومــات أن ــ إ ـــا نتائج ت أشــا ـــ زال ر

مـــع النتـــائج تلـــك وتختلـــف عنكبوتيـــة، شـــبكة ســـرعة تـــوفر عـــدم املنـــصات اســـتخدام معوقـــات

الدوســـر اســة يد اســتخدام) ٢٠١٦(ر معوقـــات أن ـــا نتائج ت أشــا ـــ سرال التـــد يئـــة رأعـــضاء

أبــــــــو اســــــــة ود ــــــــل، ك داة ـــــــ ع متوســــــــطة جــــــــة بد انـــــــت ـــــة ونيـــ لك التعليميــــــــة رللمنـــــــصات ر

ص ــــــ) ٢٠٢٠(خـــــر الرقميــــــة املنــــــصات توظيــــــف عــــــن ف العــــــز أســــــباب مــــــن أن ت ــــــ و ــــــ وال

ات ختبــا أداء أثنــاء ن املتعلمـ لــدى ــوف وا القلـق ب ــس ممــا نـت ن شــبكة بــطء رالتعلـيم

املنصا نتع ن وشبكة تصاالت ساسية الب وضعف   .ت،

العينـــة أفـــراد اســـتجابات ـــ ق الفـــر بحـــساب اصـــة وا اســـة الد أســـئلة بـــا عـــن وولإلجابـــة ر

عينـــــة أفـــــراد ن بـــــ ــــ الطبي ـــــع التو اعتداليـــــة اختبــــار مـــــن بـــــد ال ــــان اســـــة الد ات ـــــ متغ زوفــــق ر

ع فئـــات ن بـــ عتـــدا ـــع التو مـــن للتأكـــد اســـة، زالد الباحثـــةر اســـتخدمت وقـــد اســـة، الد رينـــة

ف(اختبـار انـت)One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسـمرنوف–وكـوملجر إن ملعرفـة ،

لتحديـــــد وذلـــــك ال، أم ــــ الطبي ـــــع التو بـــــع ت العينــــة مـــــن ـــــا عل ــــصو ا تـــــم ـــــ ال زالبيانــــات ل

حالـــــة ـــــل ل املناســـــبة حـــــصائية ات معلميـــــھ(رختبــــا ات اختبـــــ–راختبـــــا معلميـــــھأو ال ات ،)را

الداللــــة مـــستو كـــو و طبيعيـــا، ـــع التو يكـــو عنـــدما املعلميـــة ات ختبـــا ـــستخدم ىحيـــث ن ن
َ

ز ر
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مـــن ــــ أك ــــ)٠.٠٥(لالختبـــار غ ــــع التو يكـــو عنــــدما الالمعلميــــة ات ختبـــا ــــستخدم نمــــا ب ز، ن ر

من أقل لالختبار الداللة مستو كو و ىطبي ـو)٠.٠٥(ن كمـا ختبار نتائج انت و ـ، مو

التا دو   :لا

قم رجدو   ) ٧(ل

اختبار ف(نتائج   ) One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسمرنوف–وكوملجر

اسة الد عينة ألفراد ع التو اعتدالية رلفحص   ز

ي املتغ حصا الداللة قيمة  ىمستو

ة ا  ٠.٠٠٠ ١٠.١٥٠ سنوات

ل  ٠.٠٠٠ ٨.٨٢٢ املؤ

العمل  ٠.٠٠٠ ٩.٢٩٥ طبيعة

املنصات ع امل ر التطو برامج عدد

ونية  لك
٠.٠٠٠ ٧.٣١٧ 

 ٠.٠٠٠ ٨.٢١٠ التخصص

مستو*  عند دال ىتباط مستو) ** ٠.٠٥(ر عند دال ىتباط   )٠.٠١(ر

اختبـاروطبقـا ف(لنتـائج ) One-Sample Kolmogorov Smirnov Testسـمرنوف–وكـوملجر

الع ألفــــراد ــــع التو اعتداليــــة اختبــــارزلفحــــص اســــتخدام تــــم فقــــد (Mann-Whitney U)ينــــة،

ــــــ متغ مــــــع ن مــــــستقلت ن تــــــ ال)التخــــــصص(لعي ســــــ كر اختبــــــار اســــــتخدام تــــــم كمــــــا والــــــس-و،

(Kruskal-Wallis Test)ات ــــ متغ مــــع مــــستقلة عينــــات ة،(لعــــدة ــــ ا ســــنوات التخــــصص،

و لك املنـصات ـ ع ـ امل ر التطـو بـرامج عـدد العمـل، طبيعـة ـل، ــ)نيـةاملؤ مو ـو كمـا ،

الحقا
ً

.  

ثالثـا
ً

ي:  الثـا بالــسؤال املتعلقـة اســة: النتــائج الد أســئلة مـن ي الثــا الـسؤال عــن : رلإلجابــة

ــ ع يـــنص معوقـــات"والــذي حـــو العينــة أفـــراد اســتجابات ـــ إحــصائيا دال فـــر يوجــد لـــل
ً

ق

التخـــــــص ـــــــ ملتغ عـــــــز ـــــــ امل ر التطـــــــو بـــــــرامج ـــــــ ونيـــــــة لك املنـــــــصات ىاســـــــتخدام
ُ

تـــــــم"ص؟ ،

ن(Mann-Whitney U)اختبــــار اســــتخدام تــــ ــــدو لعي ا ــــ و و ن، لمــــستقلت نتــــائج) ٨(ّ

  .التحليل
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  )٨(لجدو

اختبار متوسطات) Mann-Whitney U(نتائج ن ب ق الفر عن للكشف ن مستقلت ن ت ولعي

متغ إ عز وال اسة الد عينة ىاستجابات   )التخصص(ر

س راملحاو  العدد ا
وسطمت

 الرتب
الرتب  مجموع

Mann-

Whitney U 

ىمستو

 الداللة

و ٥١٢٧٧.٥٠ ٢٦٤.١٣ ٢٣٢ علمي لاملحو : ر

ّاملعوقات

ة شر  ّال
ي  ٦٨٥١٧.٥٠ ٢٤٧.٣٦ ٢٧٧ أد

٠.٢٠٠ ٣٠٠١٤.٥٠٠ 

ي ٦١٣٨١.٥٠ ٢٦٤.٥٨ ٢٣٢ علمي الثا : راملحو

ّاملعوقات

ة  رّدا
ي  ٦٨٤١٣.٥٠ ٢٤٦.٩٨ ٢٧٧ أد

٠.١٧٨ ٢٩٩١٠.٥٠٠ 

راملحو ٥٩٦٧١.٠٠ ٢٥٧.٢٠ ٢٣٢ علمي

: الثالث

ّاملعوقات

ّالتقنية ّ
 

ي  ٧٠١٢٤.٠٠ ٢٥٣.١٦ ٢٧٧ أد
٠.٧٥٧ ٣١٦٢١.٠٠٠ 

ن بـ جـدوي و) ٨(لمـن املحـو داللـة مـستو أن لالـسابق بقيمــة: رى ـان ة ـشر ال املعوقـات

ي)٠.٢٠٠( الثــــا املحــــو داللــــة ومــــستو ر، بقيمــــ: ى ــــان ــــة دا ومــــستو)٠.١٧٨(ةراملعوقــــات ى،

الثالـث املحــو بقيمـة: رداللـة ــان التقنيـة مــن)٠.٧٥٧(املعوقــات ــ أك قـيم ــا وجميع ،)٠.٠٥(،

الداللـــة مـــستو عنـــد إحـــصائية داللـــة ذات ق فـــر وجـــود عـــدم ـــ ع يـــدل ىممـــا ن) =0.05(و بـــ

وترجـــع التخـــصص، ـــ ملتغ عـــز ـــ وال املحـــاو جميـــع ـــ العينـــة أفـــراد اســـتجابات ىمتوســـطات ر

بـــو ال ب التـــد بمراكـــز تقـــدم ـــ وال للمعلمـــات ـــ امل ر التطـــو بـــرامج كـــو ـــ إ ذلـــك يالباحثـــة رن

وفــــــق املعلمــــــات ن بــــــ ــــــا ف يفــــــصل وال املعلمــــــات ميــــــع عامــــــة بــــــرامج تكــــــو ــــــشة ب نبمحافظــــــة

العلمية م   . تخصصا

ــا ــ عـــ ا
ً

ــــث: ر الثالـــ ــــسؤال بالـــ ــــة املتعلقـــ ــــائج أســـــــئلة :النتـــ مـــــــن الثالـــــــث الـــــــسؤال عـــــــن لإلجابـــــــة

ــ: راســةالد ع يــنص حـــو"والــذي العينــة أفــراد اســتجابات ــ إحــصائيا دال فـــر يوجــد لــل
ً

ق

ســــــــنوات ـــــــ ملتغ عـــــــز ـــــــ امل ر التطـــــــو بــــــــرامج ـــــــ ونيـــــــة لك املنـــــــصات اســـــــتخدام ىمعوقـــــــات
ُ

ة؟ ــ ال تــم،"ا ســـ كر اختبــار عينـــات (Kruskal-Wallis)والــس-واســتخدام لعــدة الالمعلمــي

دو ا و و لمستقلة، التحليل) ٩(ّ   .نتائج
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  ) ٩(لجدو

ال س كر اختبار مستقلة(Kruskal-Wallis Test)والس-ونتائج عينات   لعدة

متغ إ عز وال اسة الد عينة استجابات متوسطات ن ب ق الفر عن ىللكشف ر ة(و ا   )سنوات

ة راملحاو ا  التكرار سنوات
متوسط

 الرتب
Chi-Square 

ىمستو

 الداللة

من  ٢١٥.٩٢ ١٩ سنوات٥أقل

إ٥من ١٠سنوات

 سنوات
٢٢٤.٧٨ ١١٥ 

لواملحو : ر

املعوقات

ة شر  ال
من/  ٢٦٦.٢٥ ٣٧٥ سنوات١٠أك

٠.٠١٥ ٨.٤٠٩ 

من  ٢٥١.٨٩ ١٩ سنوات٥أقل

إ٥من ١٠سنوات

 سنوات
٢١٤.٦٩ ١١٥ 

ي الثا : راملحو

ّاملعوقات

ة  رّدا
م  ٢٦٧.٥٢ ٣٧٥ سنوات١٠نأك

٠.٠٠٣ ١١.٣٩١ 

من  ٢٤١.٦٨ ١٩ سنوات٥أقل

إ٥من ١٠سنوات

 سنوات
٢٢٢.٩٩ ١١٥ 

راملحو

: الثالث

ّاملعوقات

من التقنية  ٢٦٥.٤٩ ٣٧٥ سنوات١٠أك

٠.٠٢٣ ٧.٥٣٩ 

جــدو مــن ن بـ بقيمــة) ٩(لي ــان ة ــشر ال املعوقـات و املحــو داللــة مــستو أن لالـسابق رى

ي،)٠.٠١٥( الثــــا املحــــو داللــــة رومــــستو بقيمــــة: ى ــــان ــــة دا ومـــــستو)٠.٠٠٣(راملعوقــــات ى،

الثالــــــث املحــــــو بقيمــــــة: رداللــــــة ــــــان التقنيــــــة مـــــــن)٠.٠٢٣(املعوقـــــــات أصــــــغر قــــــيم ـــــــا وجميع ،

الداللـة)٠.٠٥( مستو عند إحصائية داللة ذات ق فر وجود ع يدل مما ى، ن) =0.05(و بـ

العينـــ أفـــراد اســـتجابات ســـنواتمتوســـطات ـــ ملتغ عـــز الثالثـــة املعوقـــات محـــاو جميـــع ـــ ىة ر

فئــة لـــصا ة ــ مــن"ا ـــ ذلــك،"ســـنوات١٠أك الباحثـــة فئـــةوترجــع املعلمــات ـــ مـــن"إ ــ أك

م" ســــــنوات١٠ لـــــــد املعوقـــــــات تحديــــــد ـــــــ ع قـــــــدر ــــــم ف التـــــــا و ومعرفـــــــة ة ــــــ خ ـــــــ ك ـــــــم

اســـ د مـــع يتفـــق مـــا ـــو و ، موضـــو ل ـــش أيـــضا م الدوســـررولـــزمال ت) ٢٠١٦(ية أشـــا ـــ روال

ـــ ونيـــة لك التعليميـــة املنـــصات اســـتخدام جـــة د ـــ إحـــصائيا دالـــة ق فـــر لوجـــود ـــا رنتائج
ً

و

سية التد ة ا ملتغ عز ية، نجل اللغة س رتد ىر
ُ

.  
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خامــسا
ً

الثالـــث:  بالــسؤال املتعلقـــة اســـة: النتـــائج الد أســـئلة مــن الثالـــث الـــسؤال عــن : رلإلجابـــة

ــوالــ ع يـــنص معوقـــات"ذي حـــو العينــة أفـــراد اســتجابات ـــ إحــصائيا دال فـــر يوجــد لـــل
ً

ق

ــ امل ر التطـو بــرامج عـدد ــ ملتغ عـز ــ امل ر التطـو بــرامج ـ ونيــة لك املنـصات ىاسـتخدام
ُ

ونيـــــة؟ لك املنـــــصات ـــــ تـــــم"ع ال ، ســـــ كر اختبـــــار  (Kruskal-Wallis)والــــــس-واســـــتخدام

ع لعدة دوالالمعلمي ا و و مستقلة، لينات التحليل) ١٠(ّ   .نتائج

  ) ١٠(لجدو

ال س كر اختبار مستقلة(Kruskal-Wallis Test)والس-ونتائج عينات   لعدة

متغ إ عز وال اسة الد عينة استجابات متوسطات ن ب ق الفر عن ىللكشف ر برامج(و عدد

ونية لك املنصات ع امل ر   )التطو

 راملحاو
امل ر التطو برامج عدد

ونية لك املنصات  ع
 التكرار

متوسط

 الرتب
Chi-Square 

ىمستو

 الداللة

من ات٣أقل  ٢٦٠.٠٩ ١١٥ ردو

ات٥إ٣من  ٢٥٥.٧٨ ١٣٢ ردو

و لاملحو : ر

املعوقات

ة شر من ال ات٥أك  ٢٥٢.٣٧ ٢٦٢ ردو

٠.٨٩٣ ٠.٢٢٥ 

من ات٣أقل  ٢٥٧.٧٧ ١١٥ ردو

ات٥إ٣من  ٢٦٥.٢٧ ١٣٢ ردو

ي الثا : راملحو

ّاملعوقات

ةد من رّا ات٥أك  ٢٤٨٦١ ٢٦٢ ردو

٠.٥٥٤ ١.١٨١ 

من ات٣أقل  ٢٤٣.٧٤ ١١٥ ردو

ات٥إ٣من  ٢٦٩.٣٠ ١٣٢ ردو

راملحو

: الثالث

ّاملعوقات

 التقنية
من ات٥أك  ٢٥٢.٧٤ ٢٦٢ ردو

٠.٣٧٠ ١.٩٩٠ 

جـــــدو مـــــن ن بـــــ ـــــان) ١٠(لي ة ـــــشر ال املعوقـــــات و املحـــــو داللـــــة مـــــستو أن لالـــــسابق رى

ي)٠.٨٩٣(بقيمــــــة الثـــــــا املحـــــــو داللـــــــة ومـــــــستو ر، بقيمـــــــة: ى ـــــــان ـــــــة دا ،)٠.٥٥٤(راملعوقـــــــات

الثالـث املحو داللة رومستو بقيمـة: ى ـان التقنيـة مـن)٠.٣٧٠(املعوقـات ـ أك قـيم ـا وجميع ،

فــــــــر)٠.٠٥( وجـــــــود عــــــــدم ـــــــ ع يــــــــدل ممـــــــا الداللــــــــةو، مــــــــستو عنـــــــد إحــــــــصائية داللـــــــة ذات ىق

)0.05= (ـــ وال الثالثـــة املعوقـــات محــاو جميـــع ـــ العينـــة أفــراد اســـتجابات متوســـطات ن ربــ

ــ ملتغ ونيــةىعــز لك املنــصات ـــ ع ــ امل ر التطــو بــرامج ذلــك،عــدد الباحثــة نلكـــووترجــع

ات الدو وإن ات، الدو عدد مرتبطة غ ستخدام رمعوقات تكـور ـا عل ـصو ا يـتم ـ نال ل

املعلمــــات ات وقــــد ات ــــا م تنميــــة ــــ متخصــــصة ات دو ــــست ول للمنــــصة ســــتخدام رــــدف ر ر
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ــــ غ ات الــــدو ــــذه عــــدد أن كمــــا لالســــتخدام، ة ـــشر ال املعوقــــات مــــن يقلــــل ممــــا عــــام ل رـــش

ب التقنيةمتعلق أو ة دا وانب   .را

سادســــا
ً

ـــــامس:  ا بالـــــسؤال املتعلقــــة أســـــئلةلإل :النتـــــائج مـــــن ــــامس ا الـــــسؤال عـــــن جابــــة

اســة ــ: رالد ع يــنص حـــو"والــذي العينــة أفــراد اســتجابات ــ إحــصائيا دال فـــر يوجــد لــل
ً

ق

طبيعــــــــة ــــــــ ملتغ عــــــــز ــــــــ امل ر التطــــــــو بــــــــرامج ــــــــ ــــــة ونيــ لك املنــــــــصات اســــــــتخدام ىمعوقــــــــات
ُ

ال تــم،"العمــل؟ ســ كر اختبــار عينــاتالالمعلمــي (Kruskal-Wallis)والــس-واســتخدام لعــدة

دو ا و و لمستقلة، التحليل) ١١(ّ   .نتائج

  )١١(لجدو

ال س كر اختبار مستقلة(Kruskal-Wallis Test)والس-ونتائج عينات   لعدة

متغ إ عز وال اسة الد عينة استجابات متوسطات ن ب ق الفر عن ىللكشف ر العمل(و   )طبيعة

العمل راملحاو  التكرار طبيعة
متوسط

 الرتب
Chi-Square 

ىمستو

 الداللة

 ٢٤٦.٣٥ ٣٣٩ معلمة

ة و تر  ٢٩٨.٣٥ ٦٩ مشرفة

و لاملحو : ر

املعوقات

ة شر  ٢٥٤.٤١ ١٠١ قائدة ال

٠.٠٢٨ ٧.١٨٣ 

 ٢٤٨.٩٧ ٣٣٩ معلمة

ة و تر  ٢٩٠.١٢ ٦٩ مشرفة

ي الثا : راملحو

ّاملعوقات

ة  ٢٥١.٢٥ ١٠١ قائدة رّدا

٠.١٠١ ٤.٥٨٠ 

 ٢٥٧.٩٨ ٣٣٩ معلمة

ة و تر  ٢٤٤.٣٨ ٦٩ مشرفة

راملحو

: الثالث

ّاملعوقات

 التقنية
 ٢٥٢.٢٦ ١٠١ قائدة

٠.٧٦٥ ٠.٥٣٥ 

ن بــــــ جــــــدوي ــــــان) ١١(لمــــــن ة ــــــشر ال املعوقــــــات و املحــــــو داللــــــة مــــــستو أن لالــــــسابق رى

الداللــــــة)٠.٠٢٨(بقيمـــــة مــــــستو عنـــــد إحــــــصائية داللــــــة ذات ق فـــــر وجــــــود ــــــ ع ـيــــدل ممــــــا ى، و

)0.05= (و املحــو ــ العينــة أفــراد اســتجابات متوســطات ن لبــ عــز: ر ة ــشر ال ىاملعوقــات

فئــة لــصا العمــل طبيعــة ــ ــة"ملتغ و تر ي"مــشرفة الثــا املحــو داللــة مــستو أن ن حــ ــ ر، : ى

بقيمـة ـان ـة دا الثالـث)٠.١٠١(راملعوقـات املحـو داللـة ومـستو ر، ـان: ى التقنيـة املعوقـات

مــن)٠.٧٦٥(بقيمـة ــ أك قــيم ــا وجميع داللــة)٠.٠٥(، ذات ق فــر وجــود عــدم ــ ع يــدل ممــا و،

الداللة مستو عند مـن) =0.05(ىإحصائية ـل ـ العينـة أفـراد اسـتجابات متوسطات ن ب

ي الثا الثالث: راملحو املحو ة، دا راملعوقات العمل: ر طبيعة ملتغ عز التقنية   .ىاملعوقات
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وجـووترجع والباحثة املحـو ـ اخـتالف لد طبيعـة: ر ـ ملتغ عـز فقـط ة ـشر ال ىاملعوقـات

فئــة لــصا ــة"العمــل و تر ن"مــشرفة بــ الوســطى الفئــة ــ املعلمــات مــن الفئــة ــذه لكــو ن،

املعوقات تلك تحديد ع قدر التا و والقائدات   .املعلمات

عا سا
ً

السادس:  بالسؤال املتعلقة ع: النتائج اسـةلإلجابة الد أسـئلة مـن الـسادس السؤال : رن

ــ ع يـــنص معوقـــات"والــذي حـــو العينــة أفـــراد اســتجابات ـــ إحــصائيا دال فـــر يوجــد لـــل
ً

ق

ــل؟ املؤ ــ ملتغ عــز ــ امل ر التطــو بــرامج ــ ونيــة لك املنــصات ىاســتخدام
ُ

تــم" اســتخدام ،

ال ســــــــ كر عينــــــــات (Kruskal-Wallis)والــــــــس-واختبــــــــار لعــــــــدة ـــــــــالالمعلمــــــــي و و ّمــــــــستقلة،

دو التحليل) ١٢(لا   نتائج

  ) ١٢(لجدو

ال س كر اختبار ق(Kruskal-Wallis Test)والس-ونتائج الفر عن للكشف مستقلة عينات ولعدة

متغ إ عز وال اسة الد عينة استجابات متوسطات ن ىب ل(ر   ).املؤ

ل راملحاو  التكرار املؤ
متوسط

 الرتب

Chi-

Square 

ىمستو

 اللةالد

معلمات، د مع وس الو الب ردو ن

متوسطة لية  دبلوم
٢٦٠.٧٣ ١٢٢ 

وس الو  ٢٤٩.٥٣ ٣٥٤ رب

ي الثا املعوقات: راملحو

ة شر  ال

اه دكتو ، ماجست عليا اسات رد  ٢٩٢.٥٠ ٣٣ ر

٠.٢٤٣ ٢.٨٢٦ 

معلمات، د مع وس الو الب ردو ن

متوس لية  طةدبلوم
٢٤٧.٩٩ ١٢٢ 

وس الو  ٢٥٢.٩٨ ٣٥٤ رب

الثالث ّاملعوقات: راملحو

ة  رّدا

اه دكتو ، ماجست عليا اسات رد  ٣٠٢.٦١ ٣٣ ر

٠.١٤٩ ٣.٨١١ 

معلمات، د مع وس الو الب ردو ن

متوسطة لية  دبلوم
٢٦٨.٤٨ ١٢٢ 

وس الو  ٢٥١.٣٧ ٣٥٤ رب

ع الرا ّاملعوقات: راملحو

 التقنية

اه دكتو ، ماجست عليا اسات رد  ٢٤٤.٠٩ ٣٣ ر

٠.٤٩٠ ١.٤٢٨ 

ن بـــــ و) ١٢(لجـــــدومـــــني املحــــــو داللـــــة مـــــستو أن لالــــــسابق ــــــان: رى ة ـــــشر ال املعوقـــــات

ي)٠.٢٤٣(بقيمــــــة الثـــــــا املحـــــــو داللـــــــة ومـــــــستو ر، بقيمـــــــة: ى ـــــــان ـــــــة دا ،)٠.١٤٩(راملعوقـــــــات

الثالـث املحو داللة رومستو بقيمـة: ى ـان التقنيـة مـن)٠.٤٩٠(املعوقـات ـ أك قـيم ـا وجميع ،

الداللــــــــة)٠.٠٥( مــــــــستو عنـــــــد إحــــــــصائية داللـــــــة ذات ق فــــــــر وجـــــــود ــــدم عــــ ـــــــ ع يــــــــدل ممـــــــا ى، و
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)0.05= (ـــ وال الثالثـــة املعوقـــات محــاو جميـــع ـــ العينـــة أفــراد اســـتجابات متوســـطات ن ربــ

ــــ ملتغ ــــلىعــــز ذلــــك،املؤ الباحثــــة املعوقـــــاتوترجــــع بــــنفس ــــشعر املعلمــــات جميــــع نلكــــو ن

ناء است   .نبدو

ثالثا
ً

ا:  الد    :سةرتوصيات

ي بما اسة الد تو اسة، الد ا ال توصلت ال النتائج رضوء   :ر

ــــــ .١ م ــــــسا بــــــو ال ب التــــــد بمراكــــــز خاصــــــة ونيــــــة إلك ب تــــــد منــــــصة وجــــــود ميــــــة يأ ر ر

وجودتھ للمعلم امل ر التطو  .استدامة

ب .٢ التــــــد منــــــصات وتوظيــــــف اســــــتخدام كيفيــــــة ــــــ ع ن للمعلمــــــ ــــــا ال ب التــــــد رتــــــوف ر

ونية بولك ال ب التد بمراكز واملعلمات ن للمعلم امل ر التطو يبرامج  .ر

بــرامج .٣ ــ ونيــة لك ب التــد منــصات اســتخدام لتعمــيم ساســية ــ الب تــوف ميــة رأ

ـــــا م ســـــتفادة و ، بـــــو ال ب التـــــد مراكـــــز داخـــــل واملعلمـــــات ن للمعلمـــــ ـــــ امل ر يالتطـــــو ر

سية املد ئة الب  .رداخل

ـ .٤ و نـدوات منــصاتعقـد ودو ميـة أ حـو ن للمعلمــ عمـل ش و يـة وتد ــة توعو ررامج لو ر ر

ا باستخدام اصة ا س التد وأساليب ا م ستفادة وكيفية ونية، لك ب رالتد  .ر

عا ا
ً

اسة: ر الد حات    :رمق

ـ مـستقبلية اسـات ود بحـوث عمـل ـ تفيـد ال حات املق من مجموعة اسة الد ذه رتقدم ر

ا املجال  :لتاذا

ن .١ للمعلمــ ـ امل ر التطـو بــرامج ـ ونيـة لك ب التـد منــصات توظيـف متطلبـات اسـة رد ر

 .واملعلمات

الفئـــــــات .٢ لـــــــدى ونيـــــــة لك ب التـــــــد منـــــــصات وتفعيـــــــل اســـــــتخدام كيفيـــــــة حـــــــو اســـــــة رد لر

اصة  .ا

ر .٣ التطــــو بـــرامج ـــ ونيـــة لك ب التـــد منــــصات اســـتخدام حـــو يـــة تجر بحـــوث راجـــراء ل

لل بوامل ال ب التد مراكز داخل واملعلمات ن يمعلم  .ر
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املراجع  قائمة
أوال
ً

ية:  العر  املراجع

ــــ    ع صــــا ميمونــــة يــــل، ا اململكــــة). ٢٠١٩. (أبــــا ــــة ر ضــــوء ــــ ن للمعلمــــ نيــــة امل التنميــــة ؤواقــــع

الــــــسعودية يــــــة للمعلــــــم٢٠٣٠العر العلميــــــة الــــــسعودية معيـــــــة ل و املــــــؤتمر ) جـــــــسم(ل،

املــستقبل: علـمامل" وطمــوح التنميـة ة٣". متطلبــات ــ الف خالــد، امللـك بجامعــة املنعقـد ،)٤-

٢٠٥-١٨٦ ،)٥/١٢/٢٠١٩. 

جودة ي ا ص، خر اعـضاء). ٢٠٢٠(أبو ا يـدرك كمـا التعلـيم ـ الــرقمية املنصـات توظيف متطلبات

الفيـــــــوم جامعــــــــة ـــــــ مطبقــــــــة اســـــــة د والطـــــــــالب، س التــــــــد ـــة ريئــــ دمــــــــةر ا ليـــــــة مجلــــــــة ،

جتماعية والبحوث اسات للد   .رجتماعية

املـــو عبـــد الـــسيد خطـــوة، ـــات).٢٠١٠(أبـــو نظر مـــن املـــشتقة ونيـــة لك ات املقـــر تـــصميم رمبـــادئ

التعليميــة ــا وتطبيقا املعرفــة"مــؤتمر. الــتعلم مجتمعــات ــز عز ــ ــي و لك الــتعلم " ردو

ي و لك للتعلم ن بمركز   .زاملنعقد

حا العـصر ).٢٠٠٤(فظأحمد، ات ـ متغ ضـوء ـ امعـة ا ألسـتاذ املـستدامة نيـة امل قـة (.التنميـة رو

الثالـــث ــي العر عــشر، ــادي ا القـــومي املــؤتمر ــ إ آفـــاق: مقدمــة ــي العر ــام ا التعلــيم

ر والتطو شمس،.صالح ن ع جامعة ، ام ا التعليم ر تطو   .١٣٤-٢٠٠٤،١٠٥مركز

س محـر محمــد ، ــةأ). ٢٠٠١(وصـم النظر ن بـ ــام ا قبـل التعلــيم ملعلمـي نيــة امل التنميـة عــاد

ســـــــــــــة، ـــــــــــــةرواملما بو ال للبحـــــــــــــوث القـــــــــــــومي املركـــــــــــــز رة، القـــــــــــــا ، بـــــــــــــو ال البحـــــــــــــث يمجلـــــــــــــة

الرابط).١(١والتنمية، ع    https://cutt.us/lRrNFمتوفر

ــــ العز عبــــد الــــسيد ، ــــ و الفاعلــــة .)٢٠٠٦(زال ســــة ا: راملد تحــــسي آليــــات ــــا، إدا ــــا، وم عــــالم.رمف

                .الكتب

محمـــــد ، ـــــ ن). ٢٠١٥(البو املعلمـــــ نظـــــر ـــــة وج مـــــن بتدائيـــــة املرحلـــــة ملعلـــــم نيـــــة امل التنميـــــة واقـــــع

ديــد ا املعلــم ع مــشر ــات توج ضــوء ــ العــال ة،وبمحافظــة ــشو م ــ غ ماجــست رســالة . ر

بيةل ال سعود. ية امللك   .جامعة

محمـــد ــــز العز عبـــد ، جر بمدينــــة). ٢٠١٠(يالتـــو املتوســـطة املرحلــــة معلمـــي ب تـــد مــــشكالت رعـــض

ـــاض، ةالر ـــشو م ـــ غ ماجــــست رســـالة جامعــــة. ر جتماعيـــة، العلــــوم ليـــة بيـــة، ال قــــسم

سالمية سعود بن محمد   . مام

الرحيم عبد بن حمدان ت ب أمل ، ة). ٢٠١٧ (ا إدا نظـم ـ ع القـائم ـي و لك ب التد رفاعلية ر

بجـدة) LMS(التعلم اضـيات الر مـادة ملعلمات التفاعلية س الدر إنتاج ـ." وع اسـات رد

س التــد وطـــر راملنــا شـــمس.  ق ن عــ بيـــة-جامعـــة ال للمنـــا-ليــة ة املـــصر معيــة ا

س التد روطر   .١٠٧ - ٧١ ،٢١٩،ق
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محمــ ي، بــا أحمــدا هللا جــار اســتخدام .)٢٠١٣(د ــ ع س التــد يئــة ألعــضاء ــي و لك ب رالتــد ر

ـي و لك الـتعلم ات ـا م مقـر ـة تجر عـرض املختلفـة، ـا وأدوا ي و لك التعلم رأنظمة ر

خالــد، امللــك عــنبجامعــة والتعلــيم ــي و لك للــتعلم الثالــث للمــؤتمر مقدمــة عمــل قــة رو

الف املنعقد منعد اير٧– ٣ة   .٢٠١٣ف

جـــــاز ه نـــــو ـــــي، ر يا باململكـــــة). ٢٠١٦(ر بتدائيـــــة املرحلـــــة ملعلمـــــات نيـــــة امل للتنميـــــة ح ـــــ مق رتـــــصو

العامليــة ب التجــا ضــوء ــ الــسعودية يــة العلــوم. رالعر ليــة ة، ــشو م ــ غ اه دكتــو رســالة ر ر

سالمية سعود بن محمد مام جامعة   .جتماعية،

فرحـــ يـــا هللالــداود، عبــد منـــصات). ٢٠١٦(ان تطبيـــق مـــنMOOCSمتطلبـــات بـــو ال ب التـــد يــ ر

ـــاض الر منطقـــة ـــ بـــو ال أقـــسام ـــسات ئ و ـــ ئ نظـــر ـــة يوج ر ماجـــست،ر قـــسم. رســـالة

ســـــعود بـــــن محمـــــد مـــــام جامعـــــة جتماعيـــــة، العلـــــوم ليـــــة ، بـــــو ال والتخطـــــيط ة يدا ر

  .سالمية

ا الر عبد د مؤ ند اضية). ٢٠١٨(قزالديلمي، ف التعلم ئات ع.ب والتو شر لل اب ال   .زدار

محمـــد ــــت ب وفــــاء يعـــان، كــــالس). ٢٠١٧(الر إيــــز بمنـــصة املقلــــوب الــــصف ) Easy Class(يفاعليــــة

مدينــة ــ املتوســطة املرحلــة طالبــات لــدى العلــوم مقــر ــ الناقــد ــ التفك ات ــا م رلتنميــة ر

اض املتخصصة. الر ة بو ال   .٢٠١-٢،١٨٨)٦ (،املجلة

شـــــــق ه ـــــــ من التعليميـــــــة). ٢٠١٧(الرشـــــــيدي، للمنـــــــصات ـــــــ اســـــــب ا معلمـــــــات اســـــــتخدام واقـــــــع

ـــــا نحو ن ـــــا واتجا س التـــــد ـــــ ونيـــــة بيـــــة،،رلك ال ليـــــة ة، ـــــشو م ماجـــــست رســـــالة ر

سعود امللك   .جامعة

سليمان حنان ي). ٢٠١١(الزنبقي، و لك ب املسرة. رالتد   .دار

محمــدالدو ســالم محمــد ، التعليميــة). ٢٠١٦(يســر املنــصات س التــد يئــة أعــضاء اســتخدام رواقــع

سعود امللك بجامعة ية نجل اللغة س تد ونية ة،.رلك شو م غ ماجست رسالة ر

موك ال   .جامعة

محمد د، للمعلم). ٢٠١٥(السو نية امل للتنمية اتيجية س ات يا ا من مصفوفة باململكـةربناء ن

الـــــــسعودية يــــــة جتماعيـــــــة. العر و ـــــــة بو ال اســـــــات للد يـــــــة العر يـــــــة-راملجلـــــــة العر اململكـــــــة

  .١١،٥٦ ،٦ ،السعودية

عفـــــت ، والطنطـــــاو ي؛ فـــــو ، ي يالـــــشر البحـــــوث). ٢٠١٦(ز ـــــ ـــــا وتطبيقا والـــــتعلم التعلـــــيم أســـــاليب

ة بو ي.)٣ط (ال العر الفكر   .دار

ــــــادي ال عبــــــد ن). ٢٠١٤(الــــــصاعدي، املــــــشرف نظــــــر ــــــة وج مــــــن ن للمعلمــــــ نيــــــة امل التنميــــــة معوقــــــات

التعليميــة ة املنــو املدينــة بمنطقــة ن بــو ة،رال ــشو م ــ غ ماجــست رســـالة الـــدعوة.ر ليــة

الدين سالمية،لوأصو امعة ا السعودية، ية العر   .اململكة

أحمــــــد الـــــسيد شــــــيدة ر، ضـــــو). ٢٠١٠(رالطـــــا ــــــ ن للمعلمــــــ نيـــــة امل العامليــــــةالتنميــــــة ــــــات تجا ء

وطموح" ديدة."تحديات ا امعة ا   . دار
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يلـھ يـد، ــاض .)٢٠١٣( الف الر مدينـة ـ ليـة بتدائيـة املرحلـة ملـديرات الذاتيـة نيــة امل : التنميـة

ح مق ةنموذج شو م غ ماجست رسالة بية. ر ال سعود. لية امللك   .جامعة

حـــسن ض نـــا الـــةمعوقـــ). ٢٠١٥(العطـــار، و س بمـــدا دمـــة ا أثنـــاء ـــي و لك ب التـــد تطبيـــق رات ر

ا عل التغلب وسبل غزة محافظات ماجست.الغوث غزة. رسالة سالمية امعة   .ا

ســــالم شـــــمھ ، ــــ محمــــود؛يالع ســـــميح محمــــد؛والكراســـــنة، ـــــادي املنـــــصات). ٢٠١٨(وطوالبـــــة، أثـــــر

املواطنــة قــيم ــز عز ــ ســية املد ونيــة الــسعوديةرلك ــة الثانو املرحلــة بحــوث. لطالبــات

ي،ومقاالت، و لك والتعلم املفتوح للتعليم ية الفلسطي   .)١٣ (،٧املجلة

بيــومي حــس وكمــال، معــيض؛ بــن عــواض بــن عمــر ، عــن). ٢٠١١(العــو ن املعلمــ ب تــد رسياســات

السعودية ية العر اململكة ونيا إلك عد
ً

ماجست. طيبةجام. رسالة   .عة

ـــــ ع أحمـــــد ي، ضـــــوء). ٢٠١٤(القحطـــــا ـــــ ـــــشة ب بمدينـــــة ـــــة الثانو املرحلـــــة ملعلمـــــي نيـــــة امل التنميـــــة

الشاملة ودة ا ة (متطلبات شو م غ ماجست رسالة سعود). ر امللك   .جامعة

معـوض هللا جاد يفاء ي، ملعلمـ.)٢٠٢٠(املال ـ امل النمـو ـ ونيـة لك التعليميـة املنـصات اتردو

مية تقو اسة د املبكرة ة .رالطفولة بو ال بية. املجلة ال اج،. لية سو   .٧٣جامعة

ســعد بــن ــ ع ــت ب أمــل ان، أنظمــة). ٢٠١٥(زاملــو اســتخدام ــ ع عــد عــن ــي و لك ب التــد رواقــع

ــــــت ب ه نــــــو ة ــــــ م بجامعــــــة س التــــــد يئــــــة أعــــــضاء نظــــــر ــــــة وج مــــــن ــــــي و لك رالــــــتعلم ر

املتخصصةاملجلعبدالرحمن، الدولية ة بو ال بحاث: ة و اسات للد سمات          .                 ٤،٨ ،ردار

ع ، التعليم). ٢٠١١(ياملوسو قطاع ة شر ال د املوا ر تطو وتطبيقاتھ ي و لك ب رالتد ر

ــــي العر لــــيج ا ــــ. لدو إ مقدمــــة املعل" مــــشاركة تقنيــــة تطبيقــــات ــــ ــــ و ومــــاتالنــــدوة

ب والتد التعليم تصاالت ل" ١٤-١٢" رو بيـة ،٢٠١٠أبر ال ليـة سعود، امللك جامعة

السعودية التعليم، تقنيات   .قسم

ام ــــــــ ا مــــــــل، و النطــــــــاق). ٢٠١٦(ال واســــــــعة املفتوحــــــــة ونيــــــــة لك ات املقــــــــر اســــــــتخدام ــــيم رتقيــــ

)MOOCs(خالـد امللك بجامعة ن املتعلم نظر ة وج من م،، تقنيـات. اجـسترسـالة قـسم

سعود امللك جامعة بية، ال لية   .التعليم،

يم إبرا وعثمان، صديق؛ أبكر، محمد؛ نيـة). ٢٠١٧( بابكر، امل التنمية تحقيق سة املد مدير ردو ر

تواجـھ ـ ال واملعوقـات ـ سا التعلـيم مرحلـة نموذجـا(ملعلمي أوليـاء جبـل محليـة
ً

ـة).  و تر اسـات رد

قمجلة. ونفسية بالزقا بية ال   .٣٧٨ -٣٣٣). ٩٧ (.زلية

املـــــنعم عبــــد طـــــار ، ــــاز و املقـــــصود؛ عبــــد محمـــــد قحامــــد، س–م٢٠١٥(ي املحتـــــو). رمــــا ىمنـــــصات

تحليليــة اسـة د ــي و لك التعلــيم برنـامج ــ الـصم للطــالب ــع. رالرقمـي الرا الــدو املـؤتمر

عـــد عــن والـــتعلم ـــي و لك الــ. للتعلــيم يـــة العر ـــاض. سعوديةاململكـــة الـــوط: الر املركـــز

عد عن والتعليم ي و لك   . للتعليم
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ـــ ع عمـــر إســـماعيل ـــ). ٢٠١٦(حـــسونة، ابية الـــ وســـبة ا ـــ ع القـــائم ـــي و لك ب التـــد رأثـــر

قــ جامعــة ــ بيــة ال ليــة طلبــة لــدى ا اســتخدام وقابليــة ــا ا ا م ــساب املجلــة  .راك

امل للتعليم ية ن-فتوحالفلسطي   . ٢٠٢ - ١٦٥ ،)١٠ (٥ ،فلسط

محمــــــد هللا، ــــــزة).  ٢٠٠٣(خلــــــف ج صــــــيانة ات ــــــا م تنميــــــة ــــــ املــــــصغر س التــــــد أســــــلوب رفاعليــــــة ر

ـــــر جامعـــــة بيـــــة ال ليـــــة ب التعلـــــيم تكنولوجيـــــا شـــــعبة طـــــالب لـــــدى رســـــالة.زالتعليميـــــة

ة شو م غ ر. رماجست   .زجامعة

أمـــــل التـــــأ). ٢٠٠٩(خلـــــف، س الطالبـــــةرالتـــــد لـــــدى ـــــسية التد ات ـــــا امل عـــــض لتنميـــــة كوســـــيلة رم ر

الطفولة،. املعلمة اسات   ). ٤٤ (١٢ رد

طــھ يم إبــرا محمــد ــ). ٢٠١٧(خليــل، دمــة ا أثنــاء ــ ن املعلمــ ب تــد بــرامج ر لتطــو حــة مق ــة رر ؤ

عــد عــن ب والتــد ــودة ا ــومي مف ُضــوء الــنفس. ر وعلــم بيــة ال ــ يــة عر اســات رابطــة: رد

العربا ن بو   .١٤٤-١٢٣،ل

محمد س، والتطبيق). ٢٠١١(خم ة النظر ن ب ي و لك عالتعليم والتو شر لل اب ال دار   .ز،

ـ ي هللا عبــد م مـر ، ـ أثنــاء). ٢٠١٩(يخ املعلـم ب لتــد عـد عـن ب تــد منـصة ـشاء إل ح ــ مق رتـصو ر ر

واملعلمـــــات ن املعلمـــــ نظـــــر ـــــة وج مـــــن ـــــا ل اجـــــة ا ضـــــوء ـــــ دمـــــة يـــــةا العر اململكـــــة ـــــ

جـــــسم. الــــسعودية للمعلـــــم العلميـــــة الـــــسعودية معيـــــة ل و متطلبـــــات: املعلـــــم" لاملـــــؤتمر

املستقبل وطموح من٢،"التنمية ة الف خالد، امللك جامعة   .         ـ١٤٤١ / ٤ / ٨ – ٧،

ب، خ). ٢٠٢٠(ودر بتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جاعھ اســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ الــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرابط. ٢٠٢٠مــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــايو٢٠رتــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ : ع

https://www.doroob.sa/ar/individuals/about/   

عبدالـــصمد فاطمـــة ، مـــن). ٢٠١٧يوليـــو،. (دشــ الـــتعلم ة إدا أنظمـــة نحـــو املعلمـــة الطالبــة ـــات راتجا

تطبيق استخدام بية. Edmodoخالل ال لية طنطا-مجلة   .٣٦٣– ٣،٣٣٢،مصر-جامعة

محمدراشد عد). ٢٠٠٨(، عن ب امج: رالتد ال استخدامھ ومستقبل واقعھ، يتھ،    . ما

عرجونـــھ ، وعقـــو أحـــالم؛ ومخالفـــة، سوســـن؛ ، ـــ نز ــــ ).٢٠١٧(ر التعليميـــة الرقميـــة املنـــصات ردو

في الـــ العمـــل ر زائـــر .تطـــو جتماعيـــة: ا و ـــسانية العلـــوم       .مـــايو٨جامعـــة. ليـــة

٤٢٢.  

دان، نز وآخر ـ). ٢٠١٨(والسيد التكنولوجيـة املستحدثات استخدام نحو ن للمعلم امل ر التطو

املعاصرة، ات تجا بيةضوء ال لية سعيد-مجلة بو   .٤٢٢-٤٢١ ،)٢٤(،رجامعة

ســــليم بــــن ســــلطان ايــــد؛ســـالم، بــــن أحمــــد منــــصات) ٢٠٢٠(زوســــعد، مــــن ن املتعلمــــ اســــتفادة مــــدى

ــــــــ ــــــــي و لك نموذجــــــــا،الــــــــتعلم اق ر يــــــــة نجل اللغــــــــة علــــــــم
ً

ــــــــةو بو ال العلــــــــوم مجلــــــــة

للبحوث،. والنفسية القومي   ).٢(٤املركز

أمـــل ـــ رتـــصو). ٢٠١٣(ســـليمان، ع القـــائم الـــتعلم ـــ جتمـــا التواصـــل ات شـــب لتوظيـــف ح ـــ مق

ـب الو ـ ع الـتعلم نحـو تجـاه و نجـاز دافعيـة ـادة ـ وأثره عات زاملشر املـؤتمرو الثالـث،

عـــــد عـــــن والتعلـــــيم ـــــي و لك مـــــن: للــــتعلم ة ـــــ الف ـــــشود، امل داء و ســـــة ايـــــر٧-٤راملما ف

اض   .الر
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ســــعد وســــف، و محمــــد؛ دمــــة). ٢٠١٢(ســــليمان، ا أثنــــاء ن املعلمــــ ب تــــد ــــ ديثــــة ا ــــات رتجا

رة،).٢ط( والتنميةالقا ة بو ال للبحوث القومي   .املركز

يم إبــــرا فاطمــــة؛ ســــالمة،صــــادق، ن، وحــــس نيــــة). ٢٠١٢. (أحمــــد؛ امل التنميــــة بــــرامج اعتمــــاد معــــاي

ة، عـــصر ونظـــرة نقديــة ـــة ر مـــصر ـــ ن ـــا،ؤللمعلمــ ب جامعـــة بيـــة ال ليــة ،٢٣،٩١ مجلـــة

٤٤-٣١.  

ن حس الدين صالح ، ـي). ٢٠١٨(صا و لك ب التد نحو ن املتد ات راتجا اسـتطالعية. ر اسـة رد

امل التعليم العراقية-ستمرمركز امعة ا قتصاد، و ة دا   .رلية

عاشو السيد نيل ، رعاشو املعاصر). ٢٠١٣(ر املنظومي ب للتد مستقبلية ة ر عد عن ب رالتد ؤر ُ.

ع والتو شر لل راء الز   .زدار

يــع أحمــد ميــد، ا دمــة). ٢٠٠٠(رعبـد ا أثنــاء للمعلـم نيــة امل جامعــة. التنميــة بيــة، ال ليــة مجلــة

ر،   .٨٨ز

أحمـــــــــــد حمـــــــــــدي ـــــــــــز، العز ـــــــــــي .)٢٠٠٨(عبـــــــــــد و لك –دوات–املبـــــــــــادئ–الفلـــــــــــسفة: التعلـــــــــــيم

الفكر.التطبيقات   .دار

ارع وأحمــــد، أحمــــد؛ املعطــــي، نيــــة.)٢٠١٢(زعبــــد امل التنميــــة تحقيــــق ــــ ة ودو ــــي و لك ب رالتــــد ر

جتماعيـــة اســـات الد ميـــة(رملعلـــم تقو اســـة الد). رد جامعـــةاملجلـــة ـــة بو ال لألبحـــاث وليـــة

املتحدة ية العر ات   .٣١٩-٢٧٦) ٢ (٣١رما

حــــسن. عــــالن وتــــيم، محمــــد؛ دبــــوس، ــــ). ٢٠١٢. (عثمــــان؛ ــــة الثانو كوميــــة ا س املــــدا مــــدير ردو ي ر

ية الغر الضفة شمال ن للمعلم نية امل ة. التنمية بو ال العلوم   .١٦ -١). ١ (٣٩. مجلة

مـــصطف ـــ فت أكـــرم ، ـــ تنميـــة).  ٢٠٠٩(ىع ـــ نـــت ن شـــبكة ـــ ع ـــي و لك ب التـــد توظيـــف رأثـــر

جنـوب بجامعـة س التـد يئـة أعـضاء لـدى ونيـة لك ات ختبـا تـصميم ات ـا م رعـض ر ر

الثالثـة.الودي لفيـة مطلـع ـ التعلـيم ع الـسا ـودة: املؤتمر مـدى–تاحـة–ا الـتعلم

ياة اسات. ا الد د مع رة ةرالقا بو رة. ال القا   .يوليو١٦-١٥. جامعة

حمـــــــدان ، ـــــــ ات). ٢٠١٣(ع الـــــــشب توظيـــــــف ـــــــ ع قائمـــــــة ي ـــــــشار ال للـــــــتعلم حـــــــة مق ـــة ئــــ ب تـــــــصميم

تجـاه و ي الشب ي و لك التواصل ات ا م لتنمية اجتما عليمي كفضاء رجتماعية

ب الو ع الكيمياء علم ا. نحو وعلم بية ال ية عر اسات   .١٢٥- ٣٥،٣،٧٢ لنفس،رد

محمــــد ، ــــ التعلـــــيم). ٢٠١٠(ع مــــوج لـــــدى س التــــد كفايـــــات لتنميــــة نــــت ن ـــــ ع ح ــــ مق ربرنـــــامج

والعام والـدو الثالث السنو املؤتمر ل، املفتـوح"ي التعلـيم ـ عتمـاد و ـودة ا معـاي

ي العر والوطن   .١٦٩ – ١،١٥٥،"مصر

محمــــــد ين شــــــ الــــــر؛غــــــالب، جمعــــــةوعبــــــد نوســــــھ التعليميــــــة). ٢٠١٩(ؤف، املنــــــصات اســــــتخدام أثــــــر

العقـــــل عـــــادات عـــــض تنميـــــة ـــــ ع ـــــ املد قتـــــصاد س تـــــد ـــــ ودمـــــودو ونيـــــة رلك ر

عداديــــة املرحلــــة تلميــــذات لــــدى املنوفيــــة،. والتحـــصيل جامعــــة بيــــة، ال ليــــة  ،٣٤مجلـــة

دمياط)٣( جامعة النوعية، بية ال لية ،.  
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م هللا، التعليمية).  ٢٠١٤(رندوفتح املواقف تصميم تصال و التعليم الصميتكنولوجيا دار ،

ع والتو شر   .زلل

أحمــد ـ ع ـ ي ، ـ ن. )٢٠١٩ (فقي املعلمــ الطلبـة لـدى ن للمعلمــ الوطنيـة نيـة امل املعــاي تـوافر مـدى

نجـــــــران، للمعلـــــــمبجامعـــــــة العلميـــــــة الـــــــسعودية معيـــــــة ل و : ملعلـــــــما) "جـــــــسم(لاملـــــــؤتمر

املستقبل وطموح التنمية خالد،٢".متطلبات امللك جامعة ،)٢٩-١،) ٥/١٢/٢٠١٩-٤.  

محمـــــد ـــــودة). ٢٠١٢(قحـــــوان، ا معـــــاي ضـــــوء ـــــ العـــــام الثـــــانو التعلـــــيم ملعلمـــــي نيـــــة امل يالتنميـــــة

عالشاملة، والتو شر لل غيداء   .زدار

عـــــامر ، إيمـــــان. قنـــــدل ي، املعل). ٢٠٠٢(والـــــسامرا ـــــاتكنولوجيـــــا وتطبيقا اقومـــــات الـــــو مؤســـــسة ر،

شر   .لل

ســــعيد املجتمـــــع). ٢٠١١(اتــــب، وقــــضايا ديــــد ا ســـــالمي. عــــالم لإلعــــالم ي الثــــا العــــاملي .املــــؤتمر

  .جاكرتا

أحمـــد تنميـــة). ٢٠١٥(محــسن، ـــ ــا وأثر جتماعيـــة ـــب الو ات شــب ـــ ع قائمــة عليميـــة ئـــة ب بنــاء

لك الـــتعلم ئـــات ب ر تطـــو ات ـــا تكنولوجيـــارم طـــالب لـــدى ي الـــذا الـــتعلم ات ـــا وم رونيـــة

ماجست. التعليم شمس. رسالة ن ع جامعة النوعية، بية ال   .لية

اك إد خ). ٢٠٢٠. (رمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــساقات بتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا جاعھ اســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ. م٥/٤/٢٠٢٠: رتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــم ع

    / https://www.edraak/org/courses:الرابط

ــــ ي محمــــد محمــــد، ـــــزة).  ٢٠١٧(مــــصطفى، ج اســــتخدام نحــــو س التــــد يئــــة أعـــــضاء ــــات راتجا

البحث ات متغ وفق ي و لك ب التد اه.رالذكية دكتو النوعيـة،.ربحث بيـة ال ليـة

شمس ن ع   .جامعة

حمــــادة ومحمــــد، عفــــاف؛ ، ــــ املط ــــة؛ بد ياملفــــرج، إعــــداد). ٢٠١٧. (ر ــــ املعاصــــرة ــــات املعلــــمتجا

ـــامس ا صـــدار نيـــا، م وتنميتـــھ
ً

وحـــدة ، بـــو ال ر والتطـــو البحـــوث ة إدا بيـــة، ال ة ا و ي، ر ر ز

بو ال التجديد   .يبحوث

ـــان ما ، رمنـــصو تطبيقـــات). ٢٠١٦(ر عـــض باســـتخدام تـــصالية ـــة النظر ـــ ع قـــائم برنـــامج فاعليـــة

ا ــ نخـراط و الرقميــة ات ـا امل عــض تنميـة ــ التفاعليـة ليــةرجوجـل طـالب لــدى لـتعلم

أسيوط جامعة بية النفس،. ال وعلم بية ال ية عر اسات   .١٤٤ -٧٠،١٠٩رد

م مــر اســة). ٢٠١٣(نومــار، د جتماعيــة العالقــات ــ ه وتــأث جتماعيــة ات الــشب موقــع راســتخدام

زائــــــر ا ــــــ بــــــوك س الفــــــ موقــــــع مــــــستخدمي مــــــن ماجــــــستعينـــــة العلــــــوم. رســــــالة قــــــسم

ضرساني ا اج ا جامعة   .ة،

صـــــموئيل عمـــــاد بـــــة، نيـــــة). ٢٠١١(و امل للتنميـــــة كمـــــدخل ومتطلباتـــــھ ـــــي و لك ب التـــــد رفلـــــسفة

العام الثانو التعليم ملعلمي بأسيوط،. ياملستدامة بية ال لية   ).١(٢٧مجلة

سعيد ، التع). ٢٠٠٧(يح ـزة ج عـض اسـتخدام ات ـا م لتنميـة تـد برنـامج رفاعلية لـدىر ليميـة

م تالميـذ تحــصيل ـ ع وأثـره دمـة ا قبـل العلـوم وعلــم. معلمـي بيـة ال ـ يـة عر اسـات رد

 .السعودية. )١(١النفس،
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